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Posturile de peste an
Postul Sfintelor Paşti 2013: 18 martie - 4
mai 2013 (Sfintele Paşti - 5 mai 2013)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
2013 (variază de la un an la altul, în
funcţie de ziua Cincizecimii): 24 iunie -
28 iunie 2013
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 -
14 august
Postul Naşterii Domnului: 15 noiembrie
- 24 decembrie
Toate zilele de miercuri şi vineri de peste
an, în afara celor notate cu Harţi
Trei zile excepţionale: Ajunul Bobotezei
(5 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan
Botezătorul (29 august) şi Înălţarea
Sfintei Cruci (14 septembrie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an
În zilele praznicelor împărăteşti şi în
ajunul lor
În săptămâna lăsatului de carne (11 - 17
martie 2013)
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie - 4
mai 2013)
În Săptămâna Luminată (5 mai - 11 mai
2013)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(24 mai - 28 iunie 2013)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1
- 14 august)

În Postul Naşterii Domnului (14 noiem-

brie - 24 decembrie)

De la Naşterea Domnului până la

Botezul Domnului (25 decembrie - 6 

ia nuarie)

Nu se fac parastase

În ziua Praznicelor Împărăteşti = (†)

În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie

2013

În zilele de luni până vineri din Postul

Mare

În Săptămâna Mare şi Săptămâna Lu-

minată

De la Naşterea Domnului până la Bo -

tezul Domnului (25 decembrie - 6 

ia nuarie)

Zile aliturgice
(în care nu se săvârşeşte

Sfânta Liturghie)

Miercuri şi vineri în săptămâna brânzei

Luni şi marţi la începutul Postului Mare

Vinerea Mare

Rânduielile bisericeşti 
pentru anul 2013
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F
ără doar şi poate, un almanah este
un „supravieţuitor” care aduce şi
păstrează starea de veghe asupra

existenţei noastre pe aceste meleaguri.
Acestea lucruri nu mai sunt, de mult, un
mister, ci un tărâm cald şi apropiat celor
care locuiesc aici şi care, încet-încet,
intră într-o istorie locală, atât cu
bucuriile, cât şi cu sacri fi ciile pentru
prefacerile sociale, atât de
necesare unei societăţi
noi.
Fiind preocupaţi de
aceste idei, nu ne-am
lăsat niciodată răpuşi
de crizele socio-
economice şi nici de
idei, con si derând că
prin prezenţa faptelor
noastre, cu prinse în
acest almanah, punem
o pecete proprie, care
să se impună ce lorlalte
generaţii.
Am remarcat, de-a lungul anilor, că
bogăţia articolelor apărute în ziarul
„Dialog cu cetăţenii” se poate pierde
datorită unor factori independenți de
voința noastră.
Aşa am găsit de cuviinţă să dăm viaţă
unui almanah care, iată, la această
apariţie, devine o valoroasă colecţie de
evenimente din viaţa cotidiană specifică
celor două sate: Giroc şi Chişoda.
Astfel, diversitatea temelor abordate 
de-a lungul unui an devine nemuritoare.
Este locul şi momentul să mulţumesc
celor care s-au străduit să apară acest

almanah „Dialog cu cetăţenii”, mem -
brilor Consiliului Local şi, nu în ultimul
rând, personajelor care au dat culoare
acestei ediţii.
Vă îndemn să preţuiţi lucrarea de faţă
pentru simplul motiv că, dincolo de o
simplă informare, există şi o misiune
importantă, şi anume aceea de a aduce
în faţa cititorilor trăirile celor care se

străduiesc şi fac posibilă
schimbarea în bine, pe
toate planurile.
Almanahul de faţă ne
prilejuieşte şi de această
dată o întâlnire de suflet,
cu articole diverse şi cu tot
ceea ce este specific unui
anuar. El se adresează atât
oamenilor simpli, cât şi
celor care doresc să aibă un
obiect de studiu.
Înnobilată prin scris,

istoria locală are, prin acest
almanah, un caracter de veşnicie,
dându-ne spe ranţă că, peste zeci şi sute
de ani, va fi o mărturie a prefacerilor
noastre.
Nimeni nu ştie cât vor dăinui aceste
scrieri, motiv pentru care avem o şi mai
îndreptăţită poruncă de a promova
această modalitate de scriere şi
conservare.
Trecând de la o extremă la cealaltă,
social-politic vorbind, vreau să cred că
anii, maturitatea, adunate în cununa
vieţii nu ne-au adus doar înţelepciunea,
ci şi un gând de bine, de schimbare şi de
binecuvântare.

Cuvânt înainte



8

Început cu timiditate, cu critici, dar şi
cu aprecieri, am putut învinge teama de
a greşi, înălţându-ne spre un ideal
izvorât din talent şi perseverenţă. Într-un
an, fiecare dintre noi gustăm atât din
cupa amărăciunilor, cât şi din cea a
bucuriei şi se cuvine să apreciem că viaţa
noastră a făcut însemnate progrese în
direcţia găsirii unor răspunsuri pe
măsura fenomenelor percepute.
Putem spune că, o dată cu acest
almanah, păşim prin con tem -
poraneitate, dar şi prin timpi istorici, cu
demnitate şi cu o forţă capabilă să ne
facă cunoscuţi în toate colţurile lumii.
Ne-am identificat prin muncă,
tenacitate, conştiinţă, şi prin lim -
pezimea ideilor promovate, ajungând
astfel să învingem, cu desăvârşire,
inerţia.
Reacţiile unor cititori, de altfel
omeneşti, pot fi apreciative, dar şi
critice, însă eu ştiu un singur lucru:
acela că, de fiecare dată, dorim să ne
autodepăşim şi să vedem, mai
întotdeauna, partea plină a paharului.
Ne regăsim într-o complicitate
permanentă cu contemporanii noştri,
cu preocupările de zi cu zi, pentru
existenţă, progres şi spiritualitate. Am
trecut împreună, fără să fim absenţi,
prin fel de fel de încercări şi datorită
unităţii create, de-a lungul zecilor de

ani, nu ne-a rămas decât gustul amar al
ideii că limitele vieţii noastre sunt prea
scurte şi nu putem desăvârşi multe
dintre idealurile noastre.
Ar fi inuman să nu recunoaştem că
împlinirile ne-au adus satisfacţii pe
măsură, atingând, pe scara bucuriilor,
fericirea.
Dorim, în acest mod, să construim ceva
indestructibil, ceva care să dăinuie, care
să vorbească despre noi, despre timpul
nostru, despre bucuriile şi tristeţile
noastre, fără să ne lăsăm pradă
întrebărilor deşarte care pulsează,
uneori, în trupurile noastre şi care, în
final, ne-ar opri din evoluţie.
Păstrăm, prin acest almanah, viaţa
copilăriei, a tinereţii, a maturităţii, dar
şi a bătrâneţii, fără să distrugem ceea ce
a dat Dumnezeu omului: un mare dar,
VIAŢA. Promovăm bucuriile, trăirile şi
realizările noastre.
Citiţi, deci, cu bucurie ceea ce s-a
aşternut, cu trudă şi cu multă pricepere,
în această carte, întru bucuria şi
mângâierea sufletelor dumneavoastră.
LA MULŢI ANI, ALMANAHULUI 
“DIALOG CU CETĂŢENII”! -
EEDDIIŢŢIIAA  AA  VVIIIIII--AA

Primarul comunei Giroc,
Dr. Iosif- Ionel TOMA



9

F
ără falsă modestie, dintre miile de
comune ale patriei cred că putem
număra pe degetele unei mâini lo-

calităţile care ar putea rivaliza cu Giro-
cul, atât din punct de vedere economic
şi administrativ, cât şi social ori cultural. 
Şi, dacă „Tot Banatu-i fruncea!”, atunci
putem spune cu toată convingerea că
Girocul este în „fruncea” comunelor din
judeţ şi în „fruncea” comunelor din ţară.
Şi, aşa cum opera unui autor nu o poţi
desprinde în totalitate de viaţa acestuia,
tot aşa nu poţi desprinde viaţa unei co-
munităţi de oamenii ei, de cei care i-au
dat viaţă şi au participat decisiv la dez-
voltarea şi binele ei. Sunt destule perso-
nalităţi la Giroc şi Chişoda care şi-au
pus amprenta asupra dezvoltării locali-
tăţilor, fie din punct de vedere econo-
mico-administrativ, dar mai cu seamă
cultural-educativ, oameni care au des-
chis noi drumuri şi au dus comuna mai
departe pe făgaşul progresului. Eferves-
cenţa pe care a cunoscut-o comunitatea

giroceană în ultimii 20 de ani este fără
precedent. Pentru că „omul sfinţeşte
locul”, edilul Iosif Ionel Toma şi consi-
liile locale din această perioadă sunt le-
gaţi direct de tot ceea ce s-a înfăptuit în
Giroc, atât în plan economic şi admi-
nistrativ, cât şi socio-cultural. Pentru
rezultatele obţinute, pentru conduita de
care a dat dovadă în a rezolva proble-
mele cetăţenilor, Primăria Giroc este
considerată o „Primărie de cinci stele”.
Primarul Iosif Ionel Toma, după alte
patru mandate consecutive, în care te-ai
fi aşteptat să funcţioneze erodarea, a
fost reales ca primar al localităţii cu o
mare majoritate, devenind şi el un „Pri-
mar de cinci stele”, primar la cel de-al
cincilea mandat.
Tot în anul 2012, prin eforturile conju-
gate ale girocenilor şi chişozenilor,
comunei i-a fost decernat pentru a „cin-
cea” oară „Marele Premiu” la Festivalul-
concurs Judeţean „Lada cu Zestre a
Neamului”.

De trei ori 5 
la superlativ 
pentru Giroc

Administraţia locală şi cultura giroceană,
sub semnul cifrei „cinci”
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Indiferent de perioadele istorice pe care
poporul nostru le-a traversat, indiferent
de vicisitudinile cărora a trebuit să le
facă faţă, generaţie după generaţie, ro-
mânii şi-au păstrat şi şi-au dus mai de-
parte cultura, obiceiurile şi tradiţiile.
Cultura populară, cea fără de care nu
putem afirma că existăm ca naţiune, s-a
perpetuat în timp, iar ei i-au fost aduse
contribuţii majore, an după an, deceniu
după deceniu, veac după veac.
Când vorbim despre cultura populară
nu ne referim doar la muzica tradiţio-
nală sau la portul moşilor şi strămoşilor
noştri, ci la un tot unitar care cuprinde,
pe lângă aceste elemente, proza, poezia,
obiceiurile cu care ne întâmpinăm săr-
bătorile şi chiar latura culinară, una la
care, ca bănăţeni făloşi ce suntem, ţinem
foarte mult.
Cultura bănăţeană este un melanj
aparte în peisajul cultural românesc.
Convieţuirea, de secole, alături de alte
naţionalităţi a condus la integrarea în
zestrea noastră a unor tradiţii care ne
aparţin acum deopotrivă tuturor şi la

adaptarea unor obiceiuri preluate de la
maghiari, germani sau sârbi.
Aceasta este moştenirea pe care noi, ge-
neraţia de astăzi, am primit-o şi pe care
trebuie să o ducem mai departe şi să o
predăm, ca o ştafetă peste timp, copiilor
şi nepoţilor noştri.
Iată de ce, chiar dacă trăim într-o epocă
a Internetului şi a computerului, trebuie
să nu ne uităm originile, să nu ne uităm
obiceiurile, cântul, dansul şi portul 
popular, toate aceste elemente care for-
mează cu adevărat cultura poporului
român.
Şi pentru că viaţa administrativă şi cul-
turală giroceană din anul care tocmai a
trecut s-a petrecut sub zodia lui „cinci”,
şi almanahul ziarului „Dialog cu cetăţe-
nii” din acest an, aflat la cea de-a opta
ediţie din „perioada modernă”, ilus-
trează o serie din aspectele care reflectă
tocmai aceste activităţi legate indisolu-
bil de comunitatea noastră.

Petru Vasile TOMOIAGĂ



11

Giroc şi Chişoda,
file de istorie

C
hişoda este unul dintre vechile sate
româneşti din Câmpia Banatului.
Prima atestare documentară a locali -

tăţii este din 1332, sub numele de Tesola.
Când turcii au intrat în Banat, satul a fost
complet pustiit de aceştia. El a fost reînfi-
inţat între 1730 - 1760 cu numele de Kisoda
sau Kischoda. 
Satul a fost sistematizat în perioada domniei
Mariei Tereza şi are o structură tipic ger-
mană, cu străzi perpendiculare. 
După reînfiinţarea comitatelor, comuna face
parte din Plasa Centrală a comitatului
Timiş. În 1911 era comună mică, cu 3.007
locuitori (1.309 români, 1.301 germani, 387
maghiari). După Unire face parte din plasa
centrală a judeţului Timiş-Torontal, având
secretariat comunal. Conform regulamentu-
lui comunal din 1937, comuna avea angajaţi
la data respectivă 1 notar-secretar comunal, 1
casier, 1 agent de urmărire, 5 guarzi, 2 paznici
agricoli, 1 cantonier, 1 grădinar, 1 hornar, 1
hingher, 1 moaşă comunală şi 1 examinator
de carne. În anul 1950 numărul total al
locuitorilor era de 1.576.
În urma reformei administrative din 1950,
Primăria Chişoda îşi încetează activitatea,
iar localitatea devine sat component al co-
munei Giroc.
În 1956 este sat component al comunei
Giroc, raion Timişoara, Regiunea Timi -
şoara, din 1960 este sat component al co-
munei Giroc de pe teritoriul administrativ al
oraşului Timişoara, regiunea Banat, iar din
1968 face parte ca sat component din co-
muna periurbană Giroc, judeţul Timiş.

P
rima menţiune documentară a
Girocului datează din 1371-1372,
într-un do cu ment prin care Sigis-

mund de Luxemburg al Ungariei donează
moşia Gyureg lui Vladislau, fiul lui Ştefan
de Taar. De-a lungul evului mediu, con-
tinuă să fie sporadic menţionat prin
diferite documente. 
Mai târziu, conscripţiile lui Marsigli din
1690 - 1700 vorbesc despre Gyirog. După
cucerirea Banatului de către austrieci,
apare pe harta de la 1717 cu numele Juroc,
cu 60 de case, iar pe harta lui Mercy de la
1723 cu numele Jurok. 
După anul revoluţionar 1848 şi desfi-
inţarea iobăgiei, Girocul a cunoscut o dez-
voltare accentuată.
În a doua jumătate a secolului XIX, satul
a beneficiat de modernizarea generală care
cuprindea Banatul, fiind, pe rând, conec-
tat la reţeaua poştală, la cea telegrafică,
apoi la calea ferată Timişoara - Baziaş, una
din primele căi ferate din Banat, care lega
Timişoara de portul dunărean Baziaş şi
care a fost dată în folosinţă în 1858. 
Între 1910 - 1912, din motive economice,
mai multe familii de germani din Niţchi-
dorf s-au mutat în hotarul Girocului, pe
locul numit „Nemţi”, la 1 km SV de vatra
satului. 
În Primul Război Mondial au decedat 82
de giroceni. În cinstea lor a fost ridicat un
mo nu ment, în curtea bisericii, construit cu
sprijinul Băncii Populare “Ghiroceana”, în
1927.
În prezent, Girocul este una din cele mai 
bogate localităţi rurale din judeţul Timiş
şi din ţară.
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B
iserica Ortodoxă Română din Giroc
are Hramul pe 26 octombrie, de săr-
bătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâ-

torul de Mir.
În anul 1734, Camera Imperială de la Viena
pune la dispoziţie un teren pentru construi-
rea unei biserici, însă construcţia acesteia se
finalizează abia în anul 1759.

Primul preot care a slujit în această biserică
a fost Avram Popovici. În anul 1763 este
realizat iconostasul, din lemn aurit, care a
fost ulterior refăcut de către pictorul Spang,
din Timişoara. Pictura datează din a doua
jumătate a secolului XIX, între anii 1921-
1922 aceasta fiind refăcută de pictorul

Lazăr. De-a lungul timpului, biserica a fost
renovată de mai multe ori, lucrările impor-
tante fiind cele din anii 1793, 1872, 1922,
1966, 1995 şi 2005.
Ca arhitectură, Biserica „Sfântul Dimitrie”
se aseamănă cu lăcaşurile de cult din locali-
tăţile Obreja, Agadici, Belinţ sau Sfântul
Ioan – cimitirul din Caransebeş. Tipul este
cel de sală absidă semicirculară, cu turnul

sprijinit pe stâlpi şi cu faţada orientată
spre vest.
Pentru că în decursul vremii satul s-a stră-
mutat, în anul 1843 se mai păstra încă tur-
nul din lemn al vechii Biserici din Satul
Bătrân.
În anul 1918 Biserica dispunea de un clo-
pot, în anul 1920 au mai fost cumpărate
încă două, iar în anul 1924 este achiziţio-
nat cel de-al patrulea.
În anul 1889 s-a înfiinţat Corul Biseri-
cesc, primul dirijor fiind V. Titus. În anul
1955, Biserica Ortodoxă „Sfântul 
Dimitrie” din Giroc a fost declarată mo-
nument istoric.

Slujitori la Giroc

Avram Popovici (1765), Trifu Popovici
(1770), Vichente Iancovici (1854-1879),

Pavel Friscanu (1879-1893), Ştefan 
Ionescu (1883-1890), Trifu Petcu (1890-1920),
David Voniga (1900-1933), Alexiu Chişozan,
Horea Vişoiu (1933-1978), Andrei Ierhan,
Iosif Gaiţă (1958-2003), Adrian Chermeleu
(2003-2012), Daniel Mateia (2010-2012, Paro-
hia II Giroc), Ionel Maftei (2012, până în pre-
zent).

Biserica Ortodoxă
Giroc, file de istorie
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B
iserica Ortodoxă din satul Chişoda
are Hramul pe 15 august, la Adormi-
rea Maicii Domnului, şi datează din

prima jumătate a secolului XVIII (1735),
fiind construită în stil baroc, după tipul bi-
sericilor din Imperiul Austro-Ungar. Nu se
cunoaşte nici o dată referitoare la existenţa
altei biserici, dar se pare că în cătunul prin-
cipal, pe locul satului de astăzi, unde se află
actuala biserică a existat o capelă.
La început, biserica a fost mică, dar cres-
când numărul credincioşilor edificiul a fost
extins. Nu se cunosc nici ctitorii bisericii,
nici arhitecţii, aceasta pentru că în arhivele
parohială şi comunală nu există nici un do-
cument cu privire la aceste aspecte.
Dimensiunile bisericii în exterior sunt:
lungime – 21,5 metri, lăţime – 6,5 metri,
absida altarului – 4,5 metri lungime, 6,5
metri lăţime, înălţimea zidurilor – 5 metri,
grosimea zidurilor laterale şi la absidă – 90
centimetri. Ferestrele sunt în număr de
şapte şi au înălţimea de 1,20 metri şi lărgi-
mea de 70 de centimetri. Turnul bisericii
are o înălţime de aproape 26 de metri.
Prima pictură a fost realizată în anul 1839,
de către zugravul Paul Murgu, care a mai
pictat şi Biserica Ortodoxă Română din
Oradea. Astăzi biserica dispune de trei clo-
pote – mare, mijlociu şi mic. 
Biserica a fost sfinţită la 15 noiembrie 1953
de Arhiepipscopul şi Mitropolitul Vasile 
Lăzărescu, care aşează sfintele moaşte în
prestolul altarului, sfinţire care a avut loc
după 200 de ani de la zidire. Lângă zidul
sfintei biserici se află şi două cruci: una a
preotului Moise, răposat în anul 1792, şi
una a preotului Gheorghe Jivanovici, răpo-
sat în anul 1841.
Biserica a fost renovată de mai multe ori 
de-a lungul timpului, mai ales ca urmare a
unor incendii. Există însemnări prin care

preotul Vichentie Adam şi capelanul său,
Aurel Popovici, au ridicat prestigiul bise-
ricii şi al şcolii confesionale, iar preotul Di-
mitrie Băloni a lăsat în urma sa o lucrare
deosebită – „Cronica Parohiei Chişoda”,
precum şi numeroase articole în presă.

Slujitori la Chişoda
Ioan Mihailovici (1779), Cristofor Blagoevici
(1779), Marcu Marcovici (1780), Petru 
Ianovici (1787), Nifon Popovici şi Trifon
Marcovici (1803-1818), Ioan Iancovici
(1818), Marcu Iancovici (1819), Gheorghe
Jivanovici (1826), Trifon Marcovici (1830),
Vichentie Adam (1832), Emilian Micu
(1887-1894), Victor Aga (1904-1948), Di-
mitrie Băloni (1949-1976; 1995-1997), Iu-
lian Ştefănescu (1976-1996), Traian
Debucean (1997 şi până în prezent), Dra-
goş Debucean.

Biserica Ortodoxă
Chişoda, file de istorie
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I
nstituţie „fără seamăn” în lume, Bise-
rica nu se pretează uşor la orice „abor-
dare” care să conducă la un reuşit

discurs. Există, desigur, şansa de a atinge
„Punctul Arhimedic” şi în domeniul numit
Ecleziologie, însă pentru această perfor-
manţă este necesar ca „fiinţa” auctoare să
urce „pe scări de lumânări” în Cerul Sufle-
tului Inteligibil, singurul Pisc de unde se
poate contempla „Corola de minuni”.
Omul „hârbuit” de Păcat nu mai vede nici
Biserica de „sub nas”, cea topografică – ma-
terială, Casa Satului, care, arhitectural, are
„în plus” Turla. Sfâşietor este să laşi de 
izbelişte Templul Domnului. Preotul Pom-
piliu Costea, de la Pădurani, scrie în 1913
protopopului de la Belinţ: „(...) Sfânta bise-
rică în timpurile trecute a fost îngrădită de
credincioşii comunei după numeru de casă.
Acum, după ce credincioşii comunei nu mai
vreau, gardul s-a ruinat total şi turma de
porci a satului a început să strice curtea bi-
sericei, ba chiar şi păreţii sfintei biserici
sunt deplin ruinaţi, frecându-se vitele”.
Delăsarea devenise un „simptom” al vieţii
bisericeşti moderne din Banat. Episcopul
Vasile Lăzărescu „ameninţă” cu sancţiuni pe
„servitorii” ce nu se preocupă de curăţenia
Lăcaşului Sfânt: „Avem informaţiuni că nu
toate curţile bisericeşti sunt ţinute în cuve-

nită curăţenie şi nu toate sunt împodobite
cu flori şi plantaţii ca să le deie un aspect
plăcut, ci doar din când în când se face or-
dine şi curăţenie în aceste curţi. Lipsind
deci grija permanentă de a face din preajma
sfintei biserici un model de frumuseţe şi cu-
răţenie pentru toţi credincioşii, vă poftim
să luaţi imediat măsuri ca servitorii biseri-
cilor să grijească încontinuu atât interiorul
lor, cât şi curţile care le înconjoară. (...)
Dorim ca, credincioşii noştri să poată lua
exemplu de la starea frumoasă în care se află
sfintele noastre biserici şi împrejurimile
lor”. (Adresa nr. 1.082 – C, 1942).
Bisericile „de la şes” (le amintim doar pe
cele de la Giroc şi Chişoda), la modul pro-
priu, îţi ies în cale, nu trebuie, ca la altele,
aşezate în „deal” sau în „vale”, să urci sau să
cobori ca să intri la Închinăciune. Trebuie
doar să „deschizi” Uşa. Desigur, despre „Bi-
serica văzută” se pot multe scrijeli pe hârtie,
dar este imposibil să găseşti „culorile” Vo-
roneţului Celest într-un Suflet „colbuit” ce
întreaga viaţă a pribegit pe Drumul Pierza-
niei.
Ocolind Biserica „Asta”, cu siguranţă ratezi
„Marea întâlnire” cu Biserica dintre „Coli-
nele Văzduhului”.

Viorel Dorel CHERCIU

Unduirile sufletului 
în oglinda Bisericii
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P
rima atestare documentară a Şcolii
din Giroc datează din anii 1774-1776,
când localitatea avea 199 de case, iar

la şcoală se preda în limba română.
Prin „Decretul şcolar” aprobat de împără-
teasa Maria Tereza (1776) se prevedea ca în
fiecare localitate din Banat cu locuitori or-
todocşi să se ridice o şcoală în mijlo-
cul satului, pentru educarea
tineretului. Învăţătorul era plătit
în funcţie de numărul locuitorilor,
cu 2/3 în natură şi 1/3 în bani.
Primii învăţători din Giroc au fost
Moise Bala şi Toma Moisescu.
Din cauza numărului redus de
elevi, în anul 1779, inspectorul
Vasile Nicolici a făcut un raport în
care descria starea de ruinare a
şcolii. În anul 1774 se construieş te
a doua şcoală confesională, peste
drum de Biserică şi Primărie. În
această perioadă de la mijlocul secolului
XIX, la Şcoala din Giroc a predat învăţăto-
rul Moise Bota, autorul unui abecedar ro-
mânesc cu litere latine.
Organizarea învăţământului în acele tim-
puri se realiza în paralel cu organizarea bi-
sericii, iar preotul satului era şi directorul
şcolii.
La sfârşitul secolului XIX, mai exact în anul
1899, se construieşte cea de-a treia şcoală
confesională, lângă biserică. În anul 1895 îl
găsim ca învăţător pe Atanasie Baicu, o per-
sonalitate marcantă, care s-a implicat în
viaţa socială şi culturală a localităţii, iar în

anul 1898, profesorul Traian Telescu este
numit al doilea învăţător, ca urmare a creş-
terii numărului de elevi. Cei doi dascăli 
s-au preocupat să doteze şcoala cu materiale
didactice şi mobilierul necesar. Cu toată po-
litica de maghiarizare dusă de autorităţile
din acea vreme, Atanasie Baicu şi Traian

Telescu au predat în limba română şi i-au
educat pe copiii satului în spiritul vechilor
învăţători confesionali, adevăraţi apostoli şi
martiri ai neamului.
După formarea statului naţional român, în
ton cu ceea ce se întâmpla la nivel naţional,
au survenit schimbări şi în învăţământul gi-
rocean. În perioada 1918-1919 se constru-
ieşte o nouă şcoală, din cărămidă, care a fost
apoi extinsă, în anii 1927-1928. În anul 1929
se construieşte grădiniţa. În acea perioadă
funcţionau în Giroc trei şcoli: două foste
şcoli confesionale şi şcoala de stat.

Şcoala din Giroc,
file de istorie
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Î
n urma ordinului din 12 martie 1734,
autorităţile vremii au donat sătenilor
din Chişoda terenul necesar construirii

şcolii, precum şi opt jugăre de teren arabil în
folosinţa învăţătorului. Cu privire la data
construirii efective a şcolii nu s-au păstrat

documente scrise, în afara actului centrali-
zator pe districte, datat la 1 octombrie 1776.
Acest act atesta existenţa şcolii din „Kis-
choda”, aparţinând de districtul Timişoara.
Se poate spune, aşadar, că şcoala din Chi-
şoda a fost construită în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, fiind formată dintr-o
sală de clasă şi locuinţa învăţătorului. Mai
târziu, prin Legea „Ratio educationes”, în-
văţătorului i se cerea să aibă o pregătire spe-
cială.
În anul 1781, la Chişoda este menţionat ca
învăţător Ioan Olariu, care a predat până în

anul 1813. I-a urmat Ioan Jancovici (1813-
1819), care a fost în acelaşi timp şi preot. Alţi
dascăli au fost Ioachim Popovici, fiu al satu-
lui, ca şi Ilie Amandia, de altfel, ei fiind pre-
cursori ai lui Moise Babescu, Simeon
Moldovan, Terentie Popescu sau Traian 

Ciorogariu, un al fiu al Chişodei.
Între anii 1887-1902, Paul Jivi, năs-

cut tot la Chişoda, a funcţionat ca
învăţător şi ca dirijor al corului lo-
calităţii. În 1892, un alt chişo-
zean, Iosif Ciorogariu, devine al
doilea dascăl al şcolii. În timpul
Primului Război Mondial, când
profesorul Ciorogariu a fost mo-
bilizat pe front, dascăl a fost Pavel
Oproane.
De numele învăţătorului Iosif

Ciorogariu se leagă o activitate de
aproape o jumătate de secol, atât didactico-
instructivă, cât şi culturală. Iosif Ciorogariu
a organizat şi condus corul mixt, pe patru
voci, şi a instruit formaţia de dansuri. Tot
din iniţiativa dascălului, cu multă osteneală
şi efort financiar, s-a construit, în 1927, Casa
Naţională şi monumentul eroilor din Pri-
mul Război Mondial.
În 20 mai 2006, la aniversarea Şcolii din Chi-
şoda, dascălii de aici şi Consiliul Local Giroc
au convenit ca numele instituţiei să fie dat de
cel al ilustrului dascăl Iosif Ciorogariu.

Şcoala din Chişoda,
file de istorie
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Ianuarie
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

1 M (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Ceza-
reei Capadociei (Anul Nou)
2 M Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim
de Sarov (Harţi)
3 J Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4  V Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv.
Apolinaria (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5 S Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Sâmbăta dinaintea
Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post)
6 D (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 6, voscr. 9
7 L †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10 J †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, epis-
copul Melitinei;
11 V † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Post)
12 S Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului)
13 D Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13;
Ev. Matei IV, 12-17; glas 7, voscr. 10
14 L Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17 J †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18 V †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Post)
19 S Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 D † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Corinteni III, 4-11; Ev. Luca XVII,
12-19; glas 8, voscr. 11
21 L Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 M Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la
Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24 J Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25 V †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion epis-
copul Tomisului(Post)
26 S Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 D † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev.
Luca XVIII, 35-43; glas 1, voscr. 1
28 L Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29 M Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit
Mc. Ipolit, ep. Romei (Post)
31 J Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena
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Sfântul Vasile
cel Mare

Epifania sau
Boboteaza

S
fânta si dumnezeiasca Ară tare a
Domnului Dumnezeu si Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos o

sărbătorim în 6 ianuarie, în toate sfin-
tele biserici, făcând, de cu seară, slujba
Privegherii. Că însuşi Dumnezeu Cu-
vântul, îmbrăcându-Se în Adam cel
vechi şi împlinind toate ale Legii, a
venit la marele Prooroc Ioan, ca să Se
boteze. Şi acesta îl oprea, zicând către
Dânsul: “Eu am trebuinţă să fiu bote-
zat de Tine şi Tu vii la mine?”.
Dacă a auzit însă pe Domnul zicând:
“lasă acum”, a cunoscut că botezul este
împlinirea a toată dreptatea şi L-a

lăsat. Şi botezându-Se Hristos, toată
firea apelor a sfin ţit; şi cufundând în
apele Iordanului toate păcatele oa me-
nilor, îndată a ieşit din apă; înnoind şi
zidind din nou pe omul, care era înve-
chit în păcate şi dându-i împărăţia ce-
rurilor.

S
fântul Vasile episcopul Cezareii, este
unul dintre cei mai importanţi părinţi ai
bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai

mari teologi creştini. S-a născut în Pont în
jurul anului 329 şi a

murit în Cezarea
în ziua de 1 Ia-
nuarie 379. El
provine din tr-o
familie creş tină
binecunoscută:
ta tăl său Sf. Va  -
sile cel Băt rân a
fost un renumit
în    văţător în
Pont, iar sora sa
Mac rina şi fra-
tele său Grigore

din Nyssa au deve-
nit de asemenea

sfinţi. Sf. Vasile a studiat la Cezarea, la
Constantinopol şi Atena, remarcându-se încă
de tânăr prin profunde cunoştinţe în filoso-
fie, astronomie, geometrie, medicină şi reto-
rică. La Atena a legat o strânsă prietenie cu
Grigore de Nazianz, care a fost întotdeauna
impresionat de inteligenţa şi spiritul său pro-
fund. Sf. Vasile a devenit apoi un strălucit
profesor în Neo Cezarea. La întoarcerea în
Pont, el înfiinţează o mănăstire pe malul Iris-
ului. Scrierile sale din acea perioadă pun
bazele vieţii monahale sistema tice şi de aceea
Sf. Vasile este considerat părintele monahis-
mului oriental. El a depus un enorm efort la
organizarea bisericii şi a luptat pentru drep-
turile clerului.
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S
fântul Io an, Înainte-mergătorul şi
Bote zătorul Dom   nului a primit de la
însuşi Domnul Hristos mărturia că

el era cel mai mare dintre toţi oamenii
născuţi din femeie şi cel dintâi între Proo-

roci. Pe când încă se
afla în pântecele
maicii sale, care
era sfânta Elisa-
beta, verişoara
Pre a Sfintei 
Mai ci a Domnu-
lui, Sfântul Ioan
a tresărit de bu-
curie în preajma
lui Mesia, încă
ne născut. La
ma turitate, el,

“de care lumea nu
era vrednică” (cf. Evrei 11, 38), s-a retras în
pustiu, acoperit cu o haină din păr de
cămilă şi încins cu o curea de piele (aceasta
semnificând stăpânirea tuturor pornirilor
trupeşti). (...)Pentru că poporul se întreba
dacă nu cumva era el Mântuitorul aşteptat
de atâtea generaţii, Ioan le spune: “Eu vă
botez cu apă, dar vine altul mai mare decât
mine, El vă va boteza cu foc şi cu Duh
Sfânt”. 
Curăţenia sa şi dragostea sa pentru feciorie
erau într-atât de mari încât a fost socotit
vrednic, nu doar de a-l vedea pe Mântui-
tor, al cărui Înainte-mergător a fost să fie,
ci chiar să Îl boteze în Iordan (“ca să se pli-
nească dreptatea”) şi să fie martorul desco-
peririi Sfintei Treimi cu acest prilej. 

P
e aceşti trei Sfinţi Părinţi: Vasi-
lie cel Mare, Grigorie Teologul
şi Ioan Gură de Aur, îi sărbăto-

rim laolaltă, ca pe cei mai mari învă -
ţători şi Păstori ai Bisericii, din toată
istoria creştinătăţii.

Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcă-
tuiesc nişte îndreptare de ortodoxie,
vrednice de toată lauda şi înc rederea.
Este o dovadă limpede că este rătăcire
să nu crezi ca ei. Ei arată la treapta cea
mai înaltă “drumul împărătesc” în Bi-
serica Ortodoxă. Ei sunt adevăraţii
ctitori ai Ortodoxiei. Şi pentru că, pe
lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scrip-
turi, ei s-au învrednicit şi de înalta
treaptă a arhieriei, ei sunt cunoscuţi
îndeobşte sub numele de Sfinţii Trei
Ierarhi.
Viaţa lor se află istorisită la zilele în
care se face pomenirea fiecăruia din
ei, în parte. 

Sfântul Ioan
Botezătorul

Sfinţii Trei
Ierarhi
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Februarie
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 V Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Per-
petua şi Felicitas (Post)
2 S (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3 D Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX,
1-10; glas 2, voscr. 2
4 L Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5 M Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf.
Cuv. Varsanufie cel Mare (Post)
7 J Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 V Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi
Maria (Post)
9 S Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului
Întâmpinării Domnului)
10 D †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei
XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
11 L Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul
Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, pa-
triarhul Alexandriei (Post)
14 J Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 V Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)
16 S Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepis-
copul Constantinopolului
17 D Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1;
Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
18 L Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20 M Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Post)
21 J Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22 V Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Post)
23 S † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 D †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul
Domnului (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-
15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
25 L Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26 M Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27 M Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Harţi)
28 J †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile
Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie
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I
arna şi-a intrat pe deplin în drepturi.
Ninsorile căzute la începutul lunii
decembrie 2012 au fost pri mi te cu

bucurie de către cei mici, care aşteptau
cu nerăbdare Sărbătorile de Iarnă, însă
cantitatea de precipitaţii, stratul mare

de zăpadă şi viscolul au creat o serie de
probleme inerente. Cu toate acestea, au-
torităţile locale girocene s-au mobilizat
şi au făcut în aşa fel încât viaţa cotidiană
a locuitorilor din Giroc şi Chişoda să nu
fie afectată într-o foarte mare măsură de
intemperii. Cu ajutorul angajaţilor SC

Giroceana SRL şi cu sprijinul
poliţiştilor locali, s-a reuşit diminuarea
simţitoare a efectelor ninsorilor abun-
dente. Cum e şi firesc, traficul rutier s-a
derulat în condiţii de iarnă, însă utila-
jele de deszăpezire au fost, zi şi noapte,

la datorie. De asemenea, s-au luat mă-
surile care se impuneau pentru ca pe
trotuare să se poată circula, la fel cum s-
au asigurat în mod optim condiţii de de-
plasare şi parcare pentru maşinile care
au apro vizionat magazinele agro-ali-
mentare. 

La Giroc şi Chişoda iarna
nu a pus probleme deosebite
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Nu putem omite că la acţiunile de înlă-
turare a consistentului strat de nea aşter-
nut pe trotuare şi în faţa caselor au
participat şi cetăţenii comunei, care au
dat dovadă de civism şi şi-au curăţat ză-
pada din faţa caselor. 
Toate aceste măsuri au condus, aşa cum

arătam anterior, la resimţirea în mai
mică măsură a problemelor cauzate de
ninsori.
Nu în ultimul rând, zăpada aşternută
peste Giroc şi Chişoda a dat un aspect de
basm aşezărilor noastre, lucru care ne
face să spunem că, în ciuda greutăţilor,
avem parte de o iarnă frumoasă.
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Î
n 15 ianuarie 2012 s-au împlinit 162 de
ani de la naşterea poetului naţional al
României, Mihai Eminescu. Eminescu

a fost un geniu al literaturii române şi un om
cu o cultură vastă, acoperind do -
menii diferite, cu intuiţii deo -
sebite în ce priveşte nu numai
filozofia, ci şi structura şi finali-
tatea universului. 1866 este anul
primelor manifestări literare ale
lui Eminescu. În 12/24 ianuarie
moare profesorul de limba
română Aron Pumnul. Elevii
scot o broşură, «Lăcrămioarele
învăţăceilor gimnazişti (Lăcri -
mioare... la mormântul prea-iu-
bitului lor profesoriu)», în care
apare şi poezia «La mormântul lui Aron
Pumnul», semnată M. Eminoviciu, pri-
vatist. La 25 februarie/9 martie (stil nou)
debutează în revista Familia, din Pesta, a lui
Iosif Vulcan, cu poezia «De-aş avea». Ace-
laşi Iosif Vulcan îl convinge să-şi schimbe
numele în Eminescu. Cea mai realistă ana li -

ză psihologică a lui Eminescu i-o datorăm
lui I.L. Caragiale care după moartea poetu-
lui a publicat trei scurte articole pe această
temă: În Nirvana, Ironie şi Două note.

După părerea lui Caragiale, trăsă-
tura cea mai caracteristică a lui
Eminescu era faptul că „avea un
temperament de o excesivă nee-
galitate”. Viaţa lui Eminescu a
fost o continuă oscilare între 
a ti tudini introvertite şi extraver-
tite. 
„Aşa l-am cunoscut atun cea, aşa
a rămas până în cele din urmă
momente bune: vesel şi trist; co-
municativ şi ursuz; blând şi

aspru; mul ţumindu-se cu nimica şi
nemulţumit totdeauna de toate; aci de o 
ab stinenţă de pustnic, aci apoi lacom de
plăceri le vieţii; fugind de oameni şi
căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic şi
iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată
amestecătură! – fericită pentru artist, ne-
fericită pentru om!”.

Mihai Eminescu, versul şi
simţirea neamului românesc

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?

Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;

Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,

Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,

Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,

El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,

Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

CCee--ţţii  ddoorreesscc  eeuu  ţţiiee,,  dduullccee  RRoommâânniiee
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C
orala Giroceana a aniversat, în prea-
j ma sărbătorilor de iarnă 2011, cum
nu se poate mai frumos, cei trei ani

de activitate pe care îi are de la înfiinţarea ei
şi până în prezent. Formaţie corală cu un
bogat palmares, deşi este la început de

drum, Giroceana a dus numele comunei
Giroc pe scenele celor mai prestigioase fes-
tivaluri de profil, dar şi-a făcut un renume şi
la tradiţionalul festival judeţean “Lada cu
zestre”, unde a contribuit, în anul 2011, la
obţinerea Marelui Premiu de către artiştii
din Giroc şi Chişoda. Aşadar, la aniversarea
a trei ani de când ne încântă cu prestaţia sa,
Corala Giroceana a editat, prin grija
Primăriei şi a Consiliului Lo cal Giroc, un
volum în care sunt prezentate principalele
re pere ale activi tăţii formaţiei conduse de
teologul Mircea Sturza, şi a înregistrat un
CD care reflectă muzical repertoriul

coralei. Lucrarea “Corala Giroceana la
aniversarea a trei ani de activitate”, apărută
în condiţii grafice deosebite la Editura Bru-
mar, beneficiază de o prefaţă semnată de
primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma,
unul dintre artizanii fondatori ai acestei
corale.

La evenimentul sărbătorit festiv în “Sala
Romană” a Primăriei au partici pat nu-
meroşi giroceni, lansarea cărţii fiind
precedată de un mini-concert susţinut
de formaţia familiei Chifan din
Chişoda, care a interpretat melodii 
instrumentale specifice sărbătorilor de
iarnă. Despre «Corala Giroceana», 
despre carte şi CD au vorbit primarul
Iosif Ionel Toma, preotul paroh al Paro-
hiei Chişoda, Traian Debucean, şi 

autorul volumului, dirijorul Mircea Sturza.
După cum a precizat primarul Iosif Ionel
Toma: “Teologul Mircea Sturza a scos la lu-
mină, prin trudă şi temeinicie, o lucrare
care este astăzi o preţioasă mărturie a 
cuvintelor ce aduc slavă lui Dumnezeu, dar
şi care enumeră o serie de activităţi legate
de viaţa spirituală prin cântec şi pelerinaj.
Cu mulţi ani în urmă, a fost chemat în bis-
erica noastră să împărtăşească din expe-
rienţa dobândită în tainele cântărilor
liturgice  şi să îndrume un cor cu mare re-
zonanţă istorică, atât de  drag credincioşilor
noştri. (…)”.

Corala Giroceana la aniversarea
a trei ani de activitate

De la înfiinţarea coralei, de la primele apariţii
pe scenă până în prezent s-au scurs trei ani,
o perioadă bogată în activitate, cu amintiri

frumoase care merită să fie păstrate şi prezentate
tuturor celor interesaţi de muzică, de cor, de cultură.
După cum spunea Nicolae Iorga că „a fi tânăr
cuprinde o datorie şi nu o scuză”, tânăr fiind, am
considerat că îmi revine datoria morală de a fixa în
scris această perioadă de activitate corală şi de a

face cunoscută munca noastră, a coriştilor din Giro-
ceana.
Am izbutit aşadar să adun în lucrarea de faţă truda
celor trei ani în care alături de coriştii mei am reali -
zat acte artistice notabile, pătrunzând în lumea
fascinantă a muzicii corale. Cu toate acestea, cele
prezentate aici sunt doar o mică parte din acti -
vităţile desfăşurate pe parcursul anilor.

Dirijor, Mircea Sturza
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Prin lucrarea de faţă se dă o nouă dimen -
siune vieţii ortodoxe de pe aceste meleaguri,
întărind, pas cu pas, ideea că această tradiţie
este veşnică, indestructibilă şi neschimbată.
Preocupat de studiu, Mircea Sturza termină
cursurile Facultăţii de Teologie, obţinând şi
un masterat, ceea ce am putea spune că ar fi
suficient pentru un tânăr de vârsta lui. (…)
Dominat de linişte sufletească, de iubire şi
pace, ştie să se bucure de roadele muncii
sale, alături de cei cu care a înfiinţat „Corala
Giroceana”. 
Alături de membrii coralei din Giroc se 
bucură şi ascultătorii, de ceea ce li se oferă
prin vie cântare, în diferite ocazii. Glasul
in confundabil al acestui grup coral duce
mai departe tradiţia corală giroceană,
făcând fală înaintaşilor acestui gen de
muzică, iar prin cartea apărută acum teo-
logul Mircea Sturza prezintă un studiu
aprofundat asupra unei scurte perioade de
existenţă, de trei ani, a „Coralei Giro-
ceana”. 
Mircea Sturza spune că această Corală a de-
venit în scurt timp o mare familie în care se
împărtăşesc bucurii şi necazuri, pentru că
fiecare are şi momente bune şi momente
triste, la care participă împreună. Vorbind
despre începuturile coralei şi despre
greutăţile inerente întâmpinate de-a lun-
gul vremii, dirijorul coralei, Mircea
Sturza, spune: “Corala Giroceana a luat fi-
inţă şi funcţionează în cadrul Consiliului
Local Giroc, care în frunte cu dom nul pri-
mar Iosif Ionel Toma, mentorul şi iniţia-
torul formaţiei, ne-a susţinut, ne-a
încurajat şi ne-a creat con diţii pentru o
bună des făşurare a actelor artistice. Mulţu-
mirile au fost pe măsură de fiecare dată când
pe diferitele scene de concerte Corala Giro-
ceana a adus cinste Comunei Giroc,
demonstrând şi expunând bogăţia lăzii de
zestre pe care Girocul o deţine. De la înfi-
inţarea coralei, de la primele apariţii pe
scenă şi până în prezent s-au scurs trei ani,
o perioadă bogată în activitate, cu amintiri
frumoase care merită să fie păstrate şi
prezentate tuturor celor intere saţi de mu zi -
că, de cor, de cultură”. Mircea Sturza mai
adaugă că a izbutit să adune în volum truda
celor trei ani în care ală turi de coriştii lui a
realizat acte artistice notabile: “Toate aces-

tea sunt aduse ca o preţuire şi cinstire aces-
tor oameni minunaţi devotaţi corului, care
şi-au dăruit o bună parte din timpul lor
acestei activităţi, dar mai ales şi-au dăruit o
parte din sufletul lor. Cu nădejdea că 
lucrarea de faţă va fi spre bucuria membrilor
Coralei Giroceana şi de folos iubitorilor
muzicii, mulţumesc tuturor care într-un fel
sau altul sunt alături de mine şi mă susţin în
munca pe care o desfăşor”.

Aşa cum precizează primarul Iosif Ionel
Toma în prefaţa volumului: «Cartea este re-
comandată pentru a fi citită şi spre a fi păs-
trată în biblioteca inimii, pentru că aceasta
a fost binecuvântată în multe lăcaşuri sfinte
prin însuşi dirijorul şi membrii care com-
pun Corala Giroceana. Cred că Bunul
Dumnezeu, cu harul său şi iubirea de oa-
meni, a rânduit să trăim aceste clipe care nu
trebuie decât să ne lumineze sufletul şi
inima, să avem bucurie şi iubire pentru cei
care se ostenesc întru Slava lui Dumnezeu”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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P
ersonalitate marcantă a vieţii didac-
tice girocene, profesorul Silvestru
Livius Ştevin şi-a dedicat întreaga ac-

tivitate şcolii şi culturii din aceste locuri. La
sfârşitul anului trecut, odată cu aniversarea
a 70 de ani de viaţă, a fost onorat de comu-
nitatea giroceană într-un
cadru festiv, în „Sala Ro-
mană”, a Pri măriei Giroc.
Domniei sale i-a fost acor-
dat titlul de Cetăţean de
Onoare al comunei, în
prezenţa unei numeroase
asistenţe, distincţia fi-
indu-i conferită de către
pri marul Iosif Ionel
Toma, care a explicat  şi
motivaţia acestui gest:
„Am propus ini ţierea unui
proiect de hotărâre
privind  acordarea titlului
de Cetăţean de Onoare al
comunei Giroc domnului
Livius Silvestru Ştevin şi a Plachetei pen-
tru activitatea didactică, culturală şi
sportivă desfăşurată. Menţionez că domnul
profesor a desfăşurat activitate didactică o
perioadă de 33 de ani, în perioada 1973 –
1981, ocupând şi funcţia de director al Şcolii
din Giroc. În anul 2000 publică volumul
Desculţ prin propriul destin – roman cu date
autobio grafice. Pentru întreaga activitate
propun să i se atribuie titlul de Cetăţean de
onoare al comunei Giroc şi, totodată,
propun acordarea plachetei aniversare pen-
tru contribuţia adusă ca promotor al acti -
vităţilor culturale şi sportive”.
La rândul său, profesorul Octavian Gruiţa,
şi el fost director al Şcolii din Giroc şi

Cetăţean de onoare al comunei Giroc, a
avut doar cuvinte de laudă despre dascălul
şi omul Silvestru Ştevin: „L-am cunoscut
încă de la venirea în Giroc, în anul 1966,
când eu eram student, iar mai apoi tânăr pro-
fesor, dar într-o altă şcoală. Domnul profe-

sor Silvestru Ştevin se străduia
să atragă tineretul din Giroc
spre activităţile de la
căminul cultural. Atunci
poate nu i-am înţeles stră-
dania şi efortul, dar de-
venindu-i mai apoi coleg am
înţeles cât de grea, de istovi-
toare, dar de multe ori şi lip-
sită de sens era această
muncă de ,,cultura lizare a
maselor”, pe care o pot
înţelege doar cei ce au fost
în învăţământ în acea pe-
rioadă. 

Odată cu transferul meu la
Şcoala din Giroc, în anul 1977, l-am putut
aprecia ca pe un foarte bun specialist în dis-
ciplina pe care o preda, contribuind la des -
coperirea unor talente în domeniul
sportului, printre care şi pe multipla cam-
pioană la kaiac-canoe, Daniela Bitu lean
Ciucur. S-a achitat cu conştiinciozitate de
obligaţiile profesionale, dar şi de multiplele
sarcini extraşcolare, culturale, obşteşti şi
chiar politice. A fost directorul care a pus
bază pe activitatea la clasă a cadrelor didac-
tice şi pe rezultatele elevilor, lăsând pe plan
secundar munca de ,,birocrat” a directoru-
lui, care în acea perioadă, ca şi acum, era
foarte apre ciată. 

Profesorul Silvestru Livius Ştevin,
Cetăţean de Onoare al Girocului
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Din acest punct de vedere, directorul Sil-
vestru Ştevin a fost un rebel, la fel ca şi
bunul său prieten şi înaintaş, Ovidiu Toc-
macov”. 
Caracterizându-l pe Silvestru Ştevin,
domnul Octavian Gruiţa spune că acesta
era exigent cu sine însuşi, dar şi cu
colectivul de cadre didactice şi elevii
pe care i-a condus, mereu ne -
mulţumit, dovadă că şi activităţile
cele mai reuşite le aprecia, mai în
glumă mai în serios, cu nota ,,şase

plus”. „Foarte apreciat de elevi, dar şi de
autorităţile locale, a fost iniţiatorul mul-
tor activităţi sportive, culturale şi turistice
de amploare, fiind organizatorul unor ex-
cursii în împrejurimi, dar şi în ţară, pre-
cum şi a unor expediţii în Munţii Carpaţi
şi în Delta Dunării. A fost directorul care,
alături de colegii din acea perioadă, a con-
tribuit efectiv la construirea corpului nou
al şcolii. A mobilizat tinerii la activitaţi
sportive şi culturale, iar de multe ori a su-
portat critici nemeritate venite din partea
unor activişti de partid, care nu aveau

nicio legătură cu învăţământul, pentru di-
verse lucruri ce nu ţineau de învăţământ. 
„Profesorul Silvestru Ştevin, a mai spus
Octavian Gruiţa, are evidente înclinaţii
literare, cu o cultură umanistă pentru care
pot să-l invidieze şi cei cu studii de spe-

cialitate, dar şi cu un dar al povestirii re-
marcabil. Domnul profesor a publicat în
anul 2000 volumul ,,Desculţ prin propriul
destin”, un roman  autobiografic, ce redă
tragedia familiei sale şi a altor mii de
familii bănăţene în anii deportării în
Bărăgan, pe care şi el, copil fiind, a cunos-
cut-o. Trebuie să-l apreciem şi să-l cinstim
aşa cum se cuvine pe profesorul, direc-
torul, prietenul şi OMUL  SILVESTRU
ŞTEVIN”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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C
ând am primit invitaţia de a colinda
în Parlamentul României, am luat-o
ca pe o flatare, fără să am certi-

tudinea că va deveni realitate. Confir-
marea invitaţiei a venit prin secretarul
general al Cultului Creştin Baptist, dl.
Ionel Tuţac. În data de 7 decembrie 2011,
corul şi orchestra Bisericii Creştine Bap-
tiste Giroc aveau de interpretat cinci piese
cu mesajul Naşterii Mântuitorului, la
micul dejun cu rugăciu ne în Parlamentul

României.
La Bucureşti, în timpul pe care l-am avut
înaintea începerii recepţiei, am vizitat
Palatul Parlamentului. Am admirat arhi-
tectura şi fini sajele sălilor, am făcut poze,
am cântat şi ne-am rugat în sala de plen a
Senatului.
În deschiderea recepţiei, am fost salutaţi
de domnul profesor Petru Andea, deputat
PSD, cel care a coordonat programul for-
maţiilor invitate cu această ocazie. S-a ros-
tit apoi rugăciunea Tatăl nostru, după care
orchestra, sub bagheta dirijorului Sava
Crăinicean, a interpretat piese cu temat-
ica Naşterii Mântuitorului Isus Hristos.
A urmat corul dirijat de Eugen Goldiş,

artist liric în cadrul corului “Ion Românu”
al Filar monicii de stat Timişoara, care a in-
terpre tat piesele “Tatăl nostru” şi “Bi   -
necuvîntează, Doamne, România”. Toţi
cei prezenţi au fost plăcut impresionaţi,
exprimând aprecierea lor prin aplauze.
Impactul a fost copleşitor,  pentru că şi a
doua seară, în 8 decembrie, ne-au anunţat
să cântăm din nou, deşi erau programate
alte formaţii. 
Suntem mulţumitori lui Dumnezeu, care

ne-a făcut favoarea să înălţăm Numele Lui
în Sfatul Naţiunii noastre. Suntem re-
cunoscători domnului primar şi Consili-
ului Comunei Giroc care ne-au facilitat
deplasarea la Bucureşti. Suntem bucuroşi
că am adus un plus de imagine la prestigiul
comunei Giroc, pe care am avut onoarea 
s-o reprezentăm.
Dumnezeul adevărat descoperit nouă prin
Fiul Său Isus Hristos să binecuvînteze lo-
calitatea şi naţiunea noastră şi să ne
izbăvească în aceste vremuri de criză eco-
nomică şi morală. 

Biserica Creştină Baptistă Giroc
Pastor Victor Viorel ŢUŢ

Colind girocean în 
Parlamentul României
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24 ianuarie
Unirea Principatelor Române

U
nirea Principatelor Române
cunoscută şi ca “Mica Unire” (Ma -
rea Unire fiind cea de la 1918) a

avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea
şi repre zin tă unificarea ve chilor state
Mol dova şi Ţara Româ neas că. Unirea
este strâns legată de personalitatea lui
Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca
domnitor al ambelor principate: la 5 
ia nuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie
1859 în Ţara Românească. Totuşi, unirea a
fost un proces complex, bazat pe pu ternica
apropiere culturală şi economică între
cele două ţări. Procesul a început în 1848,
odată cu rea lizarea uniunii vamale între
Moldova şi Ţara Românească, în timpul
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu. 
Deznodământul războiului Crimeii a dus
la un context european favorabil reali zării
unirii. Votul popular favorabil unirii în
ambele ţări, rezultat în urma unor

A d u n ă r i
Ad-hoc în
1857, a dus
la Conven -
ţ ia de la
Pa ris din
1858 o în -
ţ e  l e g e r e
în tre Ma ri-
le Puteri
prin care
se accepta
o uniu ne
mai mult
f o r m a l ă
între cele
două ţări,
cu guverne
di fe rite şi cu unele instituţii comune. La
începutul anului următor, liderul unio nist
mol dovean Alexandru Ioan Cuza a fost
ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării

Româneşti, aducându-le într-o 
uniune personală. În 1862, cu aju-

torul unio niştilor din cele două
ţări, Cuza a unificat Parlamentul
şi Guvernul, reali zând unirea
politică. 
După înlăturarea sa de la pu te re
în 1866, unirea a fost consolidată
prin aducerea pe tron a
principelui Carol de Hohen-
zollern-Sigmaringen, iar con s ti -
tuţia adoptată în acel an a
denumit noul stat, România.
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C
opiii grupei pregătitoare de la Gră-
diniţa cu program prelungit din
Giroc au sărbătorit cu mult entu -

ziasm ziua de 24 Ianuarie, Ziua Unirii. Au
învăţat cântece şi poezii ori au ascultat
povestea ,,Moş Ion Roată şi Unirea”.

Marţi, 24 ianuarie, preşcolarii îndrumaţi de
doamnele educatoare Laura Gherban,
Lidia Blidăran şi de către domnişoara
Lăcrămioara Şerban, care a contribuit la
pregătirea copiilor pentru dans, au prezen-
tat un program artistic la Primăria comunei
Giroc. Aici au fost întâmpinaţi de domnul
primar Iosif Ionel Toma şi de către angajaţii
primăriei. 
În deschiderea evenimentului, domnul
profesor Octavian Gruiţa a prezentat mo-
mentele care au dus la Unirea din 24 

ia nuarie 1859, iar domnul profesor Liviu
Râmneanţu ne-a vorbit despre însemnă-
tatea Unirii.
Preşcolarii au cântat, au recitat versuri 
despre Unire şi apoi, pe ritmurile Horei
Unirii, s-au prins în dans, de la cel mai mic

până la cel mare. 
La eveniment au
participat dom-
nul primar Iosif
Ionel Toma, an-
gajaţi ai Pri -
măriei, profesori
şi edu  catori. 
Prin aceas tă ac-
tivitate, care face
par  te din Proiec-
tul Educaţional
I n t e r j u d e ţ e a n
,,O pun te între
trecut, prezent şi
viitor”, s-a pro-
pus cultivarea în
rândul copiilor a

dragostei de ne am şi
ţară, a ata şamentului profund faţă de
locurile natale, în care au trăit şi au luptat
strămoşii, în care îşi clădesc viitorul cele
mai plăpânde vlăstare ale ţării. 
Un patriot adevărat trebuie să poarte patria
în suflet, în orice clipă şi oriunde ar fi, să-i
cunoască istoria, trecutul de luptă, înfrân-
gerile şi biruinţele şi să înveţe din pilda
strămoşilor.

Vasile TOMOIAGĂ

Ziua Unirii, sărbătorită
de copiii preşcolari de la

Grădiniţa  din Giroc
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P
rima unire a poporului român, aştep-
tată de acesta veacuri întregi, s-a în-
făptuit, pentru scurtă vreme însă, sub

domnia lui Mihai Viteazul, în anul 1600.
Aceasta se destramă în anul 1601, odată cu
uciderea mişelească a domnitorului unifi-
cator, pe Câmpia Turzii. Visul de aur al
poporului român, unirea deplină, avea să se
înfăp tuiască doar după veacuri, în prima
etapă la 24 ianuarie – 5 februarie 1859, când
Alexandru Ioan Cuza este votat Domn al
Moldovei şi Domn al Ţării Româneşti, de
cele două camere de deputaţi, mai întâi de
cea de la Iaşi, apoi şi de cea de la Bucureşti,
urmând ca la 1 Decembrie 1918 ea să fie
pecetluită prin Marea Unire, când
României aveau să i se alăture Basarabia,
Bucovina, Ardealul şi Banatul.
Primii paşi în direcţia Unirii Princi-
patelor, realizată în 1859, aveau să fie
făcuţi odată cu  evenimentele Revoluţiei
de la 1848, care - deşi a fost înăbuşită - a
demonstrat în mod categoric dorinţa de
unitate a românilor. Din păcate,
neţinând cont de interesul poporului
român, Imperiul Otoman şi Rusia Ţaristă
au încheiat la Balta Liman (cartier în Con-
s tantinopol), în primăvara anului 1849, o
convenţie valabilă şapte ani, care afecta grav
suveranitatea Principatelor.  În cursul anu-
lui 1853 s-a declanşat Războiul Crimeii, ca
urmare a neînţelegerilor dintre puterile
acelor vremuri, iar înfrângerea Rusiei a per-
mis ca, prin tratatul de pace încheiat la Paris
în 1856, Principatele Române să treacă sub
protecţia puterilor semnatare şi să aibă
dreptul de a face propu neri de reorganizare,
care să se înfăptuiască ţinând cont de dor-
inţele românilor.
Odată cu anul  1853, paşoptiştii moldoveni
şi munteni, reîntorşi masiv în ţară, au orga-
nizat o formaţiune politică numită “Partida
Naţională“ şi au format Comitete ale Unirii.

Lucrările Adunării Ad-hoc s-au deschis în
septembrie 1857, atunci când - pentru
prima oară - au fost prezenţi şi deputaţi
ţărani, iar forţele sociale şi politice erau che-
mate să se pronunţe în legătură cu această
problemă atât de importantă.
După mai multe dispute, în Adunarea Elec-
tivă a Moldovei a fost propus şi ales Alexan-
dru Ioan Cuza - “om nou la legi noi”, după
cum aprecia Mihail Kogălniceanu. În Ţara
Românească la Adunarea Electivă  - într-o
şedinţă secretă datorată agitaţiei vremurilor
- deputatul Vasile Boerescu a propus, în 24

ianuarie 1859, alegerea lui Alexandru Ioan
Cuza - propunere acceptată în unanimitate.
Alegerea aceluiaşi domn în ambele Princi-
pate a reprezentat o victorie însemnată a
poporului român în lupta sa pentru for-
marea unui stat naţional unitar.
Întrunite la Paris pentru Conferinţa des-
făşurată între 26 august şi 6 septembrie
1859, marile puteri europene au fost nevoite
să accepte unirea  înfăptuită de români.
Alexandru Ioan Cuza a fost recunoscut ca
domn al Principatelor, recunoaşterea sa
fiind limitată, însă, numai pe durata vieţii
acestuia.

Prof. Octavian GRUIŢA

File din istoria Unirii
Principatelor Române
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Z
iua de 24 ianuarie 2012 a rămas o dată
memorabilă pentru elevii clasei a V-a
de la Şcoala cu clasele I-VIII din

Giroc. Atunci, împreună cu domnul profe-
sor Liviu Râmneanţu şi directoarea şcolii,
doamna Melentina Costa, au făcut o vizită
la Primăria din Giroc, unde au putut să
cunoască şi să pătrundă o parte din tainele
administraţiei locale. Acţiunea a avut loc în
cadrul proiectului “Elevii şi administraţia
locală”, un proiect care a fost definitivat
odată cu încheierea anu lui şcolar 2011-
2012.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi de edilul-şef al
comunei, domnul primar Iosif Ionel Toma,
care i-a primit cu multă bunăvoinţă şi
dragoste pe micuţii elevi. “Lecţia” de ad-
ministraţie a început cu o mică descriere des -
pre ce înseamnă munca în Primărie, făcută
de domnul primar, apoi copiilor li s-a vorbit
des pre hotărârile Consiliului Local, precum
şi despre cum aceste două importante insti-
tuţii comunale se află în slujba oamenilor
din Giroc şi Chişoda. 
Astfel, elevii au putut afla că la Giroc sunt
aleşi prin vot de către cetăţenii comunei 13

consilieri locali, iar ei se ocupă cu adoptarea
hotărârilor care privesc bunul mers al loca -
lităţii. Apoi, hotărârile luate în Consiliul
Local prind viaţă prin grija executivului,
care are responsabilitatea ca acestea să se în-
făptuiască la timp şi întocmai cum au fost
legiferate. 
De asemenea, elevii au putut afla că şi
funcţia de primar este eligiblilă, adică
obţinută prin votul cetăţenilor, iar funcţia
de viceprimar este obţinută prin votul con-
silierilor locali. Elevilor li s-a mai spus că
secretarul comunei are o funcţie publică de

conducere, concursul pentru ocuparea
acestei funcţii organizându-se la 
Bucureşti, la Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici. Ceilalţi anga-
jaţi ai primăriei, cum ar fi contabilul,
juristul, inspectorii de mediu, social
sau agricol, obţin posturile prin con-
curs organizat la nivelul Primăriei.
Dacă la început elevii au fost mai
reţinu ţi, pe măsură ce au vizitat
Primăria Giroc, îndrumaţi de edilul
comunei, ei au devenit din ce în ce
mai interesaţi, au început să pună în-
trebări şi au “dialogat” prieteneşte cu

domnul primar. 
Cu acest prilej, elevii clasei a V-a din Giroc
au vizitat “Sala Romană” a primăriei, sală
unde domnul primar le-a precizat elevilor:
“Aici sunt oficiate căsătoriile care au loc în
comuna noastră şi tot aici au loc întâlniri şi
spectacole cu diferite ocazii sau sunt săr bă-
torite evenimente cum a fost cel de astăzi,
când prin discursurile domnilor profesori
Octavian Gruiţa şi Liviu Râmneanţu, pre-
cum şi prin programul colegilor voştri de la
Grădiniţa din Giroc, a fost marcată Ziua
Unirii Principatelor Române, festivitate la
care aţi participat şi voi”. 

“Ziua porţilor deschise”
la Primăria din Giroc
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Apoi, domnul primar Iosif Ionel Toma a
prezentat sală cu sală birourile şi serviciile
din Primăria Giroc. Astfel, elevii au trecut
prin birourile Agricol, Social, de Mediu, de
Taxe şi Impozite, biroul Juridic şi cel de Ur-
banism, dar au poposit cu multă plăcere şi
în birourile domnului viceprimar Ionel
Popazie şi al doamnei secretar Valentina
Berariu, precum şi în cel  al consilierului
personal al primarului, domnul Ionel
Moisă. Cel mai mult le-a plăcut însă copi-
ilor în biroul domnului primar Iosif Ionel
Toma, unde au putut să afle o mulţime de
noutăţi des  pre ce face un primar, dacă e
greu sau nu să fii primar, au admirat
diplomele şi cupele obţinute de giroceni în
diferite competiţii şi, plăcerea cea mai
mare, au “încercat” la propriu, pe rând, fo-
toliul de primar, visând fiecare în felul lui la
vremea când va deveni edil în Giroc.
Apoi a fost vizitată Sala de protocol, unde
conducerea primăriei se întâlneşte cu
oaspeţii de seamă care ne calcă pragul, după
care, cu toţii, s-au deplasat în Sala de Con-
siliu Local. După ce jumătate dintre elevi
au ocupat locurile consilierilor şi al prezi  diu-
lui, fiecare dintre ei a fost curios să afle pe
locul cărui consilier s-a aşezat, întrebări la
care domnul Iosif Ionel Toma le-a răspuns
cu multă răbdare şi înţelegere. În conti -
nuare, după ce a fost desemnată o
“primăriţă” dintre elevi, sub îndrumarea
domnului primar, a urmat o şedinţă de con-
siliu în toată regu la. Pe ordinea de zi s-au
aflat două pro b leme: aprobarea unei excur-
sii în Franţa pentru elevii clasei a V-a din
Giroc şi cumpărarea de laptopuri pentru
fiecare elev al şcolii din Giroc. Şedin ţa a
fost “furtunoasă”, cu păreri pro şi contra,
după care, democratic, s-a supus la vot, iar
cei cu voturi majoritare au avut câştig de
cauză. Importante au fost dezbaterile care
au avut loc pe subiectele ordinii de zi, elevii
desluşind astfel pe viu rolul Consiliului
Local şi, mai ales, mecanismele de -
mocraţiei.
Ziua Porţilor Deschise la Primăria din
Giroc a fost pe cât de instructivă şi edu -
cativă pentru elevi, pe atât de plăcută, vizita
desfăşurându-se în armonie, într-o
înţelegere şi un dialog perfecte. 

Câştigurile din această vizită s-au con c re -
tizat pe mai multe planuri: elevii au învăţat
într-un chip plăcut multe lucruri noi,
doamna directoare Melentina Costa a con c lu-
zionat că e foarte bine ca acest proiect să
continue şi cu alţi elevi ai Şcolii cu clasele 
I-VIII din Giroc şi Chişoda şi, nu în ul-
timul rând, domnul primar Iosif Ionel
Toma a constatat cu multă bucurie că are
demni urmaşi la fotoliul de primar şi că,
peste ani şi ani, va putea lăsa destinele
Girocului pe mâini de nădejde.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Vărsător
((2211 iiaannuuaarriiee --  1199 ffeebbrruuaarriiee))

Dragoste 
şi 

cuplu
A

nul 2013 promite

fericire şi mulţu-

mire în viaţa ta

amoroasă. 

Ai grijă să nu fii prea ex-

cesiv când vine vorba de

a-ţi arăta sentimentele

partenerului tău. 

Fii natural şi arată-ţi ade-

văratul sine. 

E posibil să reapară în

viaţa ta unele relaţii mai

vechi. 

Prietenii îţi vor veni în

ajutor atunci când vei

avea nevoie de sfaturile

lor. 

Dacă eşti singur, anul

acesta va fi o perioadă de

emoţii şi romantism.

Trăieşte prezentul şi con-

 s truieşte o fundaţie pu-

ternică pentru viitor.

Sănătate

A
nul acesta va

fi un an de vi-

talitate şi să-

nătate pentru tine. 

Nu lăsa grijile şi ne-

liniştile altora să te

influenţeze, deoa-

rece îţi pot compro-

mite sănătatea. 

Pentru o perioadă

de timp, nu te im-

plica emoţional. 

Ai grijă să nu te

epuizezi. Evită con-

sumul excesiv de

mâncare. 

Relaxează-te şi me-

ditează când te simţi

sub presiune.

Bani şi carieră
S

e pare că anul acesta banii
nu vor fi pe primul plan,
ceea ce nu înseamnă că tre-

buie să te complaci în situaţia în
care eşti. Vei culege roadele mun-
cii depuse în anii precendenţi.
Consideraţiile materiale vor trece
pe plan secund. Pe la mijlocul
anului vei primi bani fie prin
moştenire, legal, sau pur şi simplu
din noroc, ceea ce presupune o
mai bună monitorizare a banilor.
Fii prudent când vine vorba de
cheltuieli, deoarece îţi poţi pune
în pericol situaţia financiară.
În domeniul profesional sunt pre-
zise multe schimbări şi evoluţii.
Noi direcţii şi drumuri ţi se vor
deschide în acest domeniu. De
asemenea, s-ar putea să ai unele
preocupări artistice sau joburi de
freelancer, care îţi vor oferi opor-
tunitatea de a-ţi arăta talentele.
Chiar dacă vei depune multe efor-
turi şi muncă grea, rezultatele
bune nu vor lipsi. Este posibil să
fii promovat la locul de muncă,
însă nu pierde din vedere şi satis-
facţia mentală. La locul de muncă
vei avea momente solicitante, dar
şi momente când vei culege roa-
dele.
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La zoo, soţul cu soţia ... Soţul zice:
- Vezi acolo, după gratii, hipopotanul

acela? Şi uită-te ce gură mare are...
- Daaa, da, văd.

- Şi vezi că tace... 

***
- Amice, ai vizitat expoziţia Salonului

Internaţional de Computere?
- Normal !

- Şi, ce model ţi-a plăcut cel mai mult?
- Ştii computerul ăla japonez, porta-

bil, de ultimă generaţie? Ei, bine,
lângă el era un model de 18 ani, cu

nişte picioare superbe… 

***
Doi beţivi făcuţi varză zac pe zăpadă.

Deodată se apropie de ei un Saint-
Bernard uriaş, cu un butoiaş

de rom la gât.
- Ia uită-te, vine cel mai bun prieten

al omului, zice unul.
- Da, şi ia uite ce câine mare îl aduce! 

***
La şcoală:

-Foarte bună tema, Bulă! Acum spune
sincer: cine l-a ajutat pe 

taică-tu să o facă? 

***
- Unde mergi Bulă?

- La cor!
- Şi ce faci acolo?

- Bem coniac şi jucăm table.
- Şi când cântaţi?

- Pe drum, la întoarcere! 

***
Un bâlbâit vine la doctor.
- Vă bâlbâiţi întotdeauna aşa?
- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-când
v-vor-besc.

***
Medicul: - Să ştiţi că principalul vino-
vat al bolii dumneavoastră este alcoo-
lul.
Pacientul: - Mulţumesc, domnule doc-
tor, bine că nu sunt eu vinovat.

***
Un tată scoţian le spune copiilor săi:
dacă sunteţi cuminţi, săptămâna asta,
duminică, vă duc la cofetărie să vedeţi
cum mănâncă lumea prăjituri.

***
Leul iese dimineaţa nervos din casă şi
dă cu ochii de vulpe:
- Cine e regele animalelor?
- Tu, tu, tu esti, măria- ta, zice vulpea
înfricoşată.
Mai merge şi dă peste lup:
- Ia zi, cine e regele animalelor?
- Măria-ta, zice lupul galben de frică.
Mai merge el şi într-o poiană dă peste
elefant, care mânca liniştit:
- Ia zi, mă, umflatule, cine e regele ani-
malelor?
Elefantul îl prinde cu trompa de după
cap, îl izbeşte de vreo trei copaci şi-l
lasă lat în mijlocul drumului.
După vreo jumătate de oră, leul se ri-
dică anevoie de jos:
- Ei, dacă nu ştii, nu ştii, şi gata, nu tre-
buie să devii violent!
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File de istorie giroceanA

S
-au împlinit în2012, la mijlocul lunii
ianuarie, 67 de ani de la deportarea
nemţilor din Giroc, alături de alte sute

de mii de etnici germani din Banat şi din
alte regiuni ale ţării, în URSS.
În 17 ianuarie 1945, grupuri de jandarmi în-
soţiţi de soldaţi ruşi şi civili giroceni au în-
ceput percheziţionarea tuturor familiilor de
nemţi, ,,ridicând” toate femeile între 18 şi
30 de ani şi bărbaţii între 17 şi 45 de ani.
După două zile, oamenii erau îmbarcaţi în

vagoane de marfă şi transportaţi în URSS,
unde, în lagăre de muncă, au fost puşi să
muncească în mine, şantiere sau colhozuri,
pentru ,,reface rea ţării”.
Iată cum descria în anul 1995, într-un in-
terviu acordat revistei ,,Lumina satului” din
Giroc, doamna Franciska Luchinger mo-
mentul deportării: ,,Aveam 23 de ani pe
atunci. În acea zi de ianuarie 1945 plecasem
cu fratele meu, Adam, spre prăvălia lui
Stelzner. Pe drum, ne întâlnim cu nişte oa-
meni trimişi de autorităţi să ne ducă la

Primărie. De aici, la Freidorf, cu toţi
ceilalţi. Ne-au urcat în vagoane de marfă
păzite. Trei săptămâni am tot mers în-
fruntând gerul iernii până am ajuns în
lagăr. Erau acolo mii de oameni... Am stat
în barăci, ne-am făcut singuri cuptoare.
Am lucrat şi eu în mină un an şi jumătate,
câte opt ore pe zi. Apoi, am muncit într-o
echipă de zidari... În 1951, toamna, 
ne-am întors acasă şi, ca şi când nu ne-ar
fi fost de ajuns cele îndurate, ne mai reţin

trei luni într-un lagăr   lângă Ploieşti”.

Deportarea nemţilor
din Giroc
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Dintre nemţii din Giroc au avut o asemenea
soartă următoarele persoane: Franziska
Fendler, Anna Schmadl, Elisabeth Petla,
Iosef Schipfe, Magdalena Rohs, Therezia
Mellinger, Katharina Gerber, Katharina
Grundhauser, Magdalena Grundhauser,
Terezia Hipp, Adam şi Franciska
Löchinger, Therezia Frey, Katharina Frey,
Barbara Frey, Elisabeth Blum, Peter Kunz,
Iosef Furak, Franz Krebs, Anna Schannen
şi Magdalena Keller. Un mic grup a reuşit
să se ascundă şi să scape de deportare. Bol-
navii au fost tri mi şi acasă în anul 1947:
Therezia Hipp, Fendler F., Schmadl A. şi
Gerber K., iar restul, în anul 1951, când au

fost eliberaţi şi s-au întors în Giroc. 
În urma deportării părinţilor, mulţi copii au
rămas în sat, fără părinţi, în îngrijirea buni-
cilor.
În timp ce, în ianuarie 1945, din lagărele de
exterminare de la Auschwitz-Birkenau sunt
salvaţi ultimii supravieţuitori, în majoritate
evrei, sute de mii de etnici germani de la noi
şi de aiurea urcau treptele unui alt calvar.
De ce atâta suferinţă, cu ce au greşit unii şi
ceilalţi şi mai ales faţă de cine? 

prof. Octavian GRUIŢA

prof. Ion MURARIU
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P
reotul Iosif Gaiţă s-a născut la 10
aprilie 1931, într-o familie de
ţărani fruntaşi din comuna Giroc.

A absolvit cinci clase primare, între
1938-1943, şi opt ani în cadrul
Şcolii normale de băieţi, între
1943-1951, absolvind Facul-
tatea de Teologie în anul
1955.
Educaţia din familie -
bunicul şi fratele bu -
nicului, Nicolae şi Iosif,
au fost alături de Bise -
rică şi de preoţi - faptul
că a cântat în strană, a
citit Apostolul, tatăl
său fiind corist şi parte
activă a Consiliului
Parohial al Bisericii
Ortodoxe din Giroc, au
dus la dorinţa de a ajunge
preot cu orice preţ, aceasta
deşi, după absolvirea şcolii,
Iosif Gaiţă a fost repartizat în
Ardeal pentru a profesa ca 
învăţător.
Prima parohie în care a fost trimis spre
a-L sluji pe Dumnezeu a fost cea din
comuna Milcoveni, din judeţul Caraş-
Severin, unde a slujit de la 1 ianuarie
1956 până la 1 mai 1958. Sătenii l-au
primit cu dragoste neţărmurită şi cu un
respect ieşit din comun, mai ales că
parohia Milcoveni fusese vacantă timp
de patru ani.
La 1 mai 1958 a fost numit ca preot al
Parohiei din Giroc. «Dumnezeu m-a
rânduit să devin preot în comuna mea
natală, Giroc, alături de dorinţa săte-

nilor, care au adresat un memoriu cu
sute de semnături Mitropoliei… Satul
m-a dorit. Drept recunoştinţă, trebuia
să-i slujesc din toată inima mea, să-i

iubesc, fiindu-le un păstor trimis de
Dumnezeu».

Deşi a slujit în timpuri vitrege,
părintele a încercat să în-

treţină atât Biserica, cât şi
casa parohială. Părintele
Iosif Gaiţă a renovat bise -
ri ca, fără a apela la aju-
torul financiar al
credincioşilor. A refăcut
în totalitate turnul bis-
ericii, a refăcut parte din
acoperiş, a restaurat
iconostasul şi pictura, zu g-

răveala, pardoseala, a res -
taurat scaunele, a

achi  ziţionat diferite obiec te
de cult şi a introdus gazul în

biserică şi în casa parohială.
În plan pastoral, a căutat să răspundă

la toate serviciile religioase, dar a fost
alături şi de elevii şcolii cu clasele 
I-VIII din Giroc. La 31 decembrie
2002, părintele Iosif Gaiţă a ieşit la pen-
sie, însă a rămas alături de credincioşii
pe care i-a păstorit şi i-a slujit de-a lun-
gul vieţii. Pentru întreaga activitate
desfăşurată, la împlinirea vârstei de 75
de ani, Consiliul Local i-a conferit 
Titlul de Cetăţean de Onoare al co-
munei Giroc, iar Mitropolia Banatului,
rangul de Iconom Stavrofor.

In memoriam
Iosif  Gaiţă



41

Î
ntre multele amintiri minunate ale
copilăriei mele la Giroc apare un chip cu
o privire blândă şi veşnic veselă - Părin-

tele Iosif Gaiţă - un om drag, pe care-l port
în suflet şi pe care îl văd mereu alături de iu-
bitul meu bunic, tata Itu (părintele Horia
Vişoiu).  Doar de două ori, în aproape 30 de
ani, am avut norocul să mă întorc în ţară,
dorind ca fetele mele să cunoască obi-
ceiurile noastre de Sfintele Sărbători. 
În anul 2000, de Crăciun, am avut onoarea
ca Părintele Iosif Gaiţă să facă o slujbă spe-
cială pentru rudele familiei noastre trecute
în nefiinţă, iar în anul 2010, de Sfintele
Paşti, am avut ocazia să-l văd din nou pe
Părinte la sluj bă, însoţit de membrii fami-
liei şi de dragostea pentru cre din cioşi.

Chiar dacă destinul a fost să-mi duc viaţa pe
aceste meleaguri, atât de îndepărtate de
draga mea Românie, sufletul şi gândurile
mele sunt zi de zi alături de toţi cei dragi,
aşa cum în aceste momente, cu regret, tre-
buie să accept despărţirea de Părintele care
mi-a bucurat copilăria cu voioşia sa dintot-
deauna.
Bunul Dumnezeu să Vă odihnească în pace,
dragă Părinte, iar întregii familii să vă aducă
liniştea sufletească. 
Vă sărut mâna, Părinte, acea mână care m-a
mângâiat de atâtea ori cu dragoste părin-
tească.

SĂNDUŢA, 
nepoata Preotului Protopop 

Horia Vişoiu, stabilită în Peru

Gânduri de foarte departe

Pentru noi, a rămas nemuritor
P

ărintele Iosif Gaiţă, în drumul său
lung şi sinuos, a cunoscut, ca nici o
altă fiinţă, nesfârşite clipe de bucurie

dar şi de suferinţe, peste care, cu o voinţă şi
inteligenţă specifice neamului nostru, le-a
trecut.
A gândit mereu pozitiv, a gândit la o lume
exact aşa cum şi-o închipuia după faptele
Mântuitorului Iisus Hristos, crezând
mereu că în viaţa de dincolo nu 
există nici durere, nici tristeţe. (...)
Părintele Iosif Gaiţă a ră mas ne-
muritor pentru toţi cei care l-am
cunoscut, crez ând în forţa sa spir-
itua lă şi în harul pe care l-a primit
de la Dumnezeu. (...)
A cufundat în scalda sfântă pe
mulţi dintre noi, ne-a aşezat cu
dragostea de părinte pirostiile pe
cap sau a trăit alături de noi mo-
mente triste la slujbele de des -
părţire şi de pomenire a celor dragi

nouă. (...) Să căutăm un loc în inimile noas-
tre, în mintea noastră atât de primitoare,
pentru ca el să rămână un strop de dragoste
şi un chip sfânt aşa cum şi el iubitor şi sfânt
a fost pentru noi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Primar, dr. Iosif Ionel TOMA
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Omagiu  pentru
Iosif  Gaiţă

Î
ntotdeauna mi-a făcut plăcere

să vorbesc cu Părintele şi de-

spre Părintele Iosif Gaiţă.

Părintele avea pute rea şi harul de a-

ţi da curaj să mergi mai departe,

oricâte necazuri sau întristări întâl-

nea în sufletul păstoriţilor săi.

Acum, la ceas de des părţire, nu mai

putem vorbi cu Părintele, dar, pe cât

ne stă în putinţă, măcar vom vorbi

despre Părintele nostru. (...) 

La ceas de despărţire de Părintele

Iosif Gaiţă, noi, toţi preoţii şi cre din-

cioşii din Giroc şi nu numai, simţim

un mare gol. Ca un ultim omagiu,

trecem pe lângă sicriul Părintelui şi,

sărutându-i mâna dreaptă, Sfânta

Cruce şi Sfânta Evanghelie, îi făgă-

duim că nu îl vom uita şi că îi vom

păstra memoria în veci de veci.

Dumnezeu Să-l ierte şi Să-l odih-

nească, alături de sfinţii săi! 

Veşnica lui pomenire!

Preot Eugen BABESCU,

Parohia Iosefin - Timişoara

A
păstorit în parohia Giroc 47 de ani, iar la
vârsta de 81 de ani, printr-o grea suferin ţă,
Dumnezeu îi dezleagă sufletul, lăsându-l să

treacă în veşnicie, în data de 16 februarie 2012. Loc
de unde părintele va continua rugăciunea lui pentru
credincioşii din parohia Giroc.
Iată, a venit vremea când din mijlocul nostru pier-
dem un om de seamă, dar pentru cei înţelepţi preotul
Iosif Gaiţă rămâne un exemplu de neînlocuit. El a
valo rificat talentul pe care i l-a dat Dumnezeu ca din
acest dar să dea şi altora care l-au urmat.
Avem sufletele întristate că localitatea Giroc pierde
o valoare atât de mare şi rămânem toţi cu lacrimi în
ochi şi cu rugăciunea în suflet, rugând pe Dumnezeu
să îi găsească un loc de odihnă în împărăţia Sa.
DUMNEZEU SĂ-L IERTE ŞI SĂ-L 
ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

Preotul parohiei Chişoda, 
Traian DEBUCEAN
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D
upă o activitate de

aproape 50 de ani în

slujba sufletului

consătenilor săi din Giroc şi nu

numai, începând cu 1 ianuarie

2003 se pensionează. Pentru o

îndelungată şi remarcabilă ac-

tivitate, la 10 aprilie 2007

Arhiepiscopia Timişoarei, prin

prezenţa P.S.S Episcopul

Paisie, îi atribuie distincţia de

Iconom Stav rofor, iar Consi -

liul local al pri măriei Giroc îl

declară Cetăţean de Onoare.

Pentru tot ceea ce a făcut pen-

tru satul nostru şi pentru co-

munitatea ortodoxă, să-i

păstrăm vie memoria şi să-i

aducem un ultim omagiu. Aşa

cum părintele nostru sufletesc

Iosif Gaiţă merită pe deplin.

Dumnezeu să-l odihnească!

Prof. Octavian GRUIŢA

Omagiu  pentru
Iosif  Gaiţă

M
isiunea cu ca re l-a în vredni cit Tatăl ceresc de

a fi un propovăduitor al învăţăturilor Sale şi

un mij locitor al aspiraţiilor noastre către slava

dumne ze iască a fost înnobilată de îm prejurarea că această

misiune a desfăşurat-o aici, în locul în care a văzut întâi

lumina zilei,

printre con-

să  teni, şi un -

de ne dorm

mo şii şi stră-

mo şii. Şi nu

şi-a înde pli -

nit această

misiune ori -

cum, doar strict

profesional, ci cu pasiune şi cu adâncă vocaţie sufletească,

aşa cum a avut ocazia să simtă fiecare dintre dreptcredin-

cioşii ortodocşi, cărora părintele le-a fost alături, îm-

părtăşindu-le, deo potrivă, şi bucuriile şi durerile care i-au

încercat în diferite momente ale vieţii. (...) Din locul unde

îşi va găsi veşnică odihnă, părintele va veghea cu bunătate

şi blândeţe peste noi, cei care am rămas să-i păstrăm o

neştearsă aduce re aminte.

Prof. Ion MURARIU
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File de istorie giroceanA

P
rimul Război Mondial şi-a lăsat
amprenta şi asupra vieţii patriar -
hale pe care o duceau locuitorii

Girocului la începutul secolului XX,
obligându-i la sacrificii umane şi mate-
riale în slujba unui stat care devenise

mai mult o închisoare a popoarelor şi în
serviciul unui împărat ros de ambiţii. În
timpul primei conflagraţii mondiale
(1914-1918), locuitorii Girocului au fost
supuşi la grele privaţiuni: rechiziţii de
animale şi alimente, precum şi impor-
tante pierderi umane.

Pentru atitudinea sa patriotică şi lupta
pentru drepturile naţionale ale
românilor, învăţătorul Atanasie Baicu
este arestat şi trimis apoi pe front în
Rusia, România şi Italia, cu gândul că
nu se va mai întoarce de acolo. Acesta a
scăpat teafăr din toate aceste încercări şi
a trăit şi bucuria participării la Marea
Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie
1918.
Mulţii fii ai acestor locuri au fost
nevoiţi să lupte în armata austro-un-
gară, contrar intereselor lor şi ale
poporului lor, departe de hotarele ţării,
prin şanţurile din Galiţia ori prin pă-
durile din Bucovina, printre pietrele
pleşuve ale Italiei sau prin pustietăţile
îngheţate ale Siberiei. Mai mulţi mili-
tari din Giroc care participau la lupte
alături de armata austro-ungară au fost
făcuţi prizonieri, dar şi-au manifestat
dorinţa de a lupta pentru idealul

naţional, solicitând să fie încadraţi în ar-
mata română, alături de care au partici -
pat la marile bătălii de la Mărăşti şi
Mărăşeşti din vara anului 1917. Prin
acţiunea lor patriotică, voluntarii tran-
silvăneni şi bănăţeni şi-au demonstrat
voinţa în faţa întregii Europe, servind
astfel cauza nobilă a unirii tuturor
românilor într-un stat naţional unitar.

Participarea girocenilor la
Primul Război Mondial
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Totodată, această mişcare a constituit
un sprijin moral, politic şi militar pen-
tru armata şi populaţia românească.
Sacrificiile localităţii noastre în anii
Primului Război Mondial au fost mari,
cei 82 de morţi căzuţi în grele lupte au
lăsat în urma lor orfani şi văduve, sute
de familii îndoliate.
Eroii giroceni căzuţi în Primul Război
Mondial: Vichente Seiman, Martin
Pfeifanf, Ioan Ivaşcu, Nicolae Aga, Ilie
Rotariu, Ioan Buibaşiu,
Nicolae Raicu, George
Dumitru, Efta Ciută,
Ioan Văcan, Vichente
Marcu, Petru Petcu, Ilie
Creţu, Pavel Birtariu,
Simion Seiman, Petru
Dasinger, Ilie Loica,
Pavel Dragomir, Vasile
Avrămuţiu, Iorga 
Ma rincu, Andrei Căr-
bunariu, Andrei Moisă,
fraţii Carol şi Ştefan
Thurn, Grigore Ur şica, 
Gheor ghe Dragomir, Vichente Ur şica,
fraţii Ioan şi Pavel Creţu, Vichente
Văcan, Fraţii Ilie şi Bosioc Radu, Iosif
Turcu, fraţii Nicolae şi Gheor ghe 
Stoica, George Buibaşiu, George
Berlovan, George Surdu, George Keller,
Ilie Cojeia, Iosif Urşica, Ioan Gruiţa,
Ioan Gherban, Ilie Miloşiu, Nicolae
Ivaşcu, Toma Gherban, Pavel Sârbu,
Vichente Coandă, Iosif Loica, Nicolae
Seiman, Ioan Babescu, Vichente 
Marincu, George Neda, Ioan Gaiţă,
Vichente Buzăescu, Ignatie Muller,
Ioan Iorga, Efta Neda, Gheorghe

Muţiu, George Neuror, Iosif Cincu, Ilie
Drăgan, Ioan Bocşa, Petru Schipfer,
Vichente Marincu, Petru Văcan,
Vichente Dulăianţu, Dimitrie Bosa,
Andrei Avrămuţiu, Francisc Gugeso,
Trifu Andraş, tata Nicolae şi fiul Dimi -
trie Bosa, Trăilă Ruja, Trifu Florea, Ioan
Şuveg, Achim Ruja, Petru Brânda,
Petru Ciucu, Vichente Dragomir, fraţii
Ioan şi Nicolae Gherban.
În memoria celor căzuţi în acest război 

s-a ridicat, în curtea bisericii, în anul
1927, un frumos monument din mar-
mură albă, prin eforturile Băncii Popu-
lare Ghiroceana, ale comunei politice şi
ale familiilor eroilor. Pe monument stau
îns crise următoarele cuvinte: “Omagiu
şi recunoştinţă iubiţilor noştri căzuţi
luptând pentru întregirea neamului”, iar
pe cele trei laturi ale sale sunt trecute
numele eroilor giroceni. 

Prof. Octavian GRUIŢA
Material adaptat după monograf ia
“Giroc - arc peste timp”
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Î
n data de 17 februarie a.c. la Şcoala nr.
18 din Timişoara s-a desfăşurat faza
judeţeană a Olimpiadei Sportului Şco-

lar la şah, ediţia 2012. Campionii judeţeni
de şah pe 2012 la clasele I-IV se află la Giroc
şi sunt gemeni, din zodia Gemeni. Ei se
numesc Petronela-Alexandra Paraschiv şi
Paul-Alexandru Paraschiv. 

Din păcate, olimpiada sportului şcolar la
disciplina „şah” a fost astfel gândită, de către
minister, încât celor doi nu li s-a putut
acorda oficial acest titlu deşi, privind rezul-
tatele obţinute la olimpiadă, această pre-
tenţie ar fi fost justificată.   
Manageri întreprinzători din Ministerul 
Edu  caţiei au proiectat Olimpiada Sportu-
lui Şcolar într-o formulă ambiţioasă, care
aminteşte de vechile lupte de gladiatori. 

Retiari contra secutori, trident contra 
gla  dius. În cazul olimpiadei româneşti, ele-
vii din clasele I-IV îi înfruntă la tabla cu 64
de pă t rate pe colegii lor mai mari, din
clasele V-VIII. Dacă la alte sporturi a fost
făcută o divizare a olimpiadei între ciclul
primar şi cel gimnazial, la şah cineva a vrut
să vadă lupte inegale, lupte de gladiatori. Iar

această situa ţie aberantă se propagă de
ani de zile. 

La Campionatul Naţional (organizat

de către Federaţia Română de Şah) şi

la Campionatul Mondial de Şah în

versiunea F.I.D.E., copiii şi juniorii

joacă separaţi pe categorii de vârstă,

din doi în doi ani. Chiar şi aşa, se

consideră că anul în care se trece la o

categorie superioară de vârstă e un an

dificil pentru juniorii respectivi. (...)

Doar primul loc de la fete şi primul

loc de la băieţi asigurau calificarea la faza

naţio nală a olimpiadei şcolare de şah. Cele

două cali ficări au fost adjudecate de elevi

din clasele cele mai mari, aceş tia fiind

Diana Corolea de la Şcoala 16 şi Norbert 

Sziharto de la Liceul Lenau din Timişoara.

Cel mai „vârstnic” şahist-şcolar din Co-

muna Giroc, adică Robert Matiş, n-a putut

să participe din cauza dezinteresului mani-

festat de către ca tedra de sport de la

Colegiul Bănăţean. 

Olimpiada Sportului Şcolar
la şah – faza judeţeană



47

În aceste condiţii, elevii din ciclul primar
care au reprezentat şcolile din Giroc şi
Chişoda au luptat homeric, căutând să se
apropie cât mai mult de podium. Cea care
a reuşit cel mai bine acest lucru a fost
Alexandra Paraschiv din Giroc, care deşi
este doar în clasa a III-a a ocupat locul II
la fete, devenind vicecampioana judeţului
Timiş la şah, peste clasele I-VIII... La
băieţi însă, concurenţa a fost acerbă, eroii
n-au lipsit, acolo s-a dat un veritabil
război troian. Primele trei locuri de la
băieţi au fost „securizate” de către elevii
din ciclul gimnazial, pe locul II ajungând
experimentatul Andrei Hîncu de la Liceul
Moisil, iar pe locul III clasându-se Sebas-
tian Ursan, de la Şcoala 30 din Timi şoara. 
Cu toate acestea, micuţii eroi din ciclul
primar au reuşit să se „înşurubeze” până în
apropierea podiumului: Paul Paraschiv,
clasa a III-a Giroc, locul 4 din 28 de con-
curenţi; Alexandru Ungureanu, clasa a II-
a Parţa (pregătit de către subsemnatul) a
ocupat locul 6; Denis Alboni, clasa a IV-a
Chişoda s-a clasat pe locul 7. 
Pentru a ilustra dificultatea competiţiei,
este suficient să spun că Robert Perţe,
şahist antrenat, elev în ciclu gimnazial la
Chişoda, s-a clasat abia pe locul 17; Raul
Matei, elev în clasa a VIII-a la Dudeşti,
posesor al categoriei I de clasificare şi pre-
miat la numeroase competiţii a sosit abia
pe locul 8; Vlad Ciorîcă, un veteran al
şahului de la Liceul Moisil, premiat de
nenumărate ori, a terminat de data aceasta
pe locul 12; un alt veteran foarte bine
cotat, Luigi Ghiţoiu, de la Liceul Lenau,
s-a clasat pe locul 15; Beniamin Lucati, un
şahist talentat de la Şcoala din Dumb răviţa,
a încheiat concursul pe locul 16; Daniel
Alexin şi Cătălin Vinczan, doi elevi din
clasa a VIII-a de la Parţa, care participă la
antrenamente de peste trei ani şi au avut
rezultate frumoase la activ, unul dintre

acestea fiind locul II pe judeţ cu echipa
claselor V-VIII la Cupa BNR, s-au clasat
de data aceasta pe locurile 19, respectiv 23
din 28. 
Rezultă din cele arătate că, departe de a fi
un campionat de carton, această
olimpiadă a fost crâncen disputată de la un
capăt la celălalt al clasamentului de către
„cavaleri” bine antrenaţi, cu săbii lustrui te
şi nu de către „scutieri” cu baltage.  (...)
Girocenii se pot mândri că au o vicecam-

pioană judeţeană la şah peste clasele 
I-VIII, care este abia elevă în clasa a III-a.
Dacă ar fi existat un campionat separat al
claselor I-IV, ea ar fi fost de fapt cam-
pioana judeţeană de şah, la nivelul ciclu-
lui primar. Dar Alexandra Paraschiv
(despre ea este vorba) şi-a câştigat dreptul
de a participa şi la Campionatul Mondial
Şcolar care a avut loc în România la sfârşi-
tul lui aprilie, în urma ocupării locului III
la categoria F11, în finala Campionatului
Naţional Şcolar organizat de către Elisa-
beta Polihroniade la Căciulata, între 6-14
ianuarie 2012.  

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN
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Î
ntr-o şcoală, la ora de religie, profe-
sorul le vorbea elevilor despre ne-
murirea suf letului. Văzând

chipurile nedumerite ale
micuţilor, domnul profe-
sor scoase un ceas mare
de masă şi îl arătă tu-
turor:
- Vedeţi cum merge
acest ceas ? Ca şi un
om care trăieşte, tot
astfel ceasul ticăie şi
rotiţele lui se învârt.
După aceea, a pus cea-
sul pe catedră, i-a de-
montat cu grijă carcasa de
metal şi a scos mecanismul
plin de rotiţe mici, ce continuau
să se învârtă.
- Vedeţi, chiar dacă am scos motoraşul
din carcasă, el continuă să meargă. Tot
aşa şi sufletul, când părăseşte trupul,
după moarte, continuă să trăiască. Su-
fletul este nemuritor şi, de aceea, trebuie

să ne îngrijim nu doar de trupul nostru,
ci şi de suflet. Aşa cum aveţi grijă să nu

vă murdăriţi hainele sau să nu vă
răniţi lovindu-vă, tot aşa tre-

buie să fiţi mereu atenţi ca
nici suf letul vostru să nu se

“murdărească” de păcate
sau să fie doborât de
ispite şi neputinţă. Su-
fletul trebuie să fie
mereu curat, fără răutate
şi fără păcat, fiindcă doar

aşa el poate primi lumina
binecuvântată a dragostei

dum nezeieşti. Doar aşa su-
f le tele noastre pot iubi şi pot

fi iubite.

“Sufletul trăieşte veşnic şi nu poate muri,

căci este suflare din suflarea lui Dum-

nezeu, iar la Judecata de Apoi, sufletul

iarăşi se va uni cu trupul”. (Sfântul Ioan

Gură de Aur)

Nemurirea sufletului

Cumpătarea
L

a un înţelept veni odată un prie -
ten al său cam bârfitor şi îl în-
trebă:

- De ce oare Dumnezeu l-a făcut pe om
cu două urechi şi numai cu o gură?
- Ca să audă mai mult şi să vorbească mai
puţin, îi răspunse înţeleptul.
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După cum mi-a spus în urmă cu mulţi ani
prea degrabă plecatul dintre noi Părintele
Galeriu, „aplecarea spre frumoasa şi trud-
nica îndeletnicire de a picta icoane trebuie
să se facă în liniştea sufletului, cu smerenie
şi har, stări la care ajungi doar prin post şi
rugăciune. Tocmai de aceea, pictorii de
icoane, înainte vreme, trăiau în preajma bi se-
 ricii ori prin mănăstiri şi nu îi era dat
oricui să picteze icoane!”.
Şi, chiar dacă stricteţea de a picta icoane nu
mai este, în zilele noastre, cea din vechime,
nu poate oricine să picteze icoane. Acest
lucru l-am înţeles şi mai bine când am
cunoscut-o pe Claudia Vasilescu, o pictoriţă
din comuna noastră, sensibilă şi cu talent,
cu multă credinţă şi chemare spre îndelet-
nicirea de a picta icoane.

- Ce lucrări aţi mai făcut în ultimul timp?
- Mai multe icoane pe lemn. Tocmai am
prezentat o parte dintre ele la expoziţia de
la Timişoara - faza finală a Festivalului
Concurs „Lada cu zestre”, ediţia din acest
an. Concomitent, fiind în pragul sărbăto-
rilor de iarnă, am început lucrări pe care le
dedic acestor evenimente şi sper din tot su-
fletul să le pot duce la bun sfârşit.

- Amintiţi câteva dintre lucrările expuse la
Timişoara.
- “Sfântul Ioan Botezătorul”, “Maica Dom-
nului”, “Sfântul Apostol Andrei”, “Po go -
rârea Sfântului Duh”, “Pogorârea în Iad”,
“Îngerul Păzitor”, nu îmi vin în minte mai
multe acum...

„Pictatul icoanelor este
o punte spre cer”

O discuţie cu tânăra artistă plastică Claudia Vasilescu

C
laudia Vasilescu a urmat Liceul de Arte Plastice Timişoara
(1985 – 1993), Şcoala de Artă Timişoara (1995   -   1997), 
Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea „Titu 

Ma iorescu” Bucureşti (2003 – 2008). Este membră a Asociaţiei Ar-
tiştilor Plastici „Romul Ladea” de pe lângă Casa de Cultură a Mu-
nicipiului Timi şoara şi a Clubului România UNESCO (Filiala
Caraş-Severin). Deţine lucrări în colecţii particulare în Germania,
la Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Torac (Serbia), Consiliul
Naţional al Românilor din Serbia (Provincia Autonomă Voievo dina),
Biserica Ortodoxă din Malainiţa (Valea Timocului), Comunitatea
Românilor din Germania, Ungaria, SUA. A făcut donaţii la biserici
ortodoxe române din Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi 
Bucureşti. Între 1995-2000 a participat la saloanele anuale în cadrul
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Muzeul Banatului -
Secţia de Etnografie, Casa de Cultură din Piteşti şi Galeria „Buzunar”. Claudia Vasilescu
are la activ mai multe expoziţii personale: 2000 –   Galeria „Buzunar” Timişoara – Pictură şi
Iconografie; 2003 –   Camera de Industrie şi Co merţ Caraş-Severin, în colaborare cu pos-
tul regional de Radio Reşiţa   -   Iconografie; 2005 -   Libraria/Galeria „Mihai Eminescu”   -
Iconografie; 2006 – Muzeul Regional de Graniţă din Caransebeş   -   Iconografie; 2008 –
Postul Regional de Radio Reşiţa     -   Iconografie; 2011 – Galeria Axa Art Timişoara   -   
Iconografie.
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- Cum v-aţi aplecat asupra picturii de
icoane?
- Dragostea aceasta a venit în timp, ca o com  p letare
a sufletului meu. Chiar din timpul Liceului
de Arte Plastice, apoi la Şcoala de Arte Timi-
şoara am simţit o chemare spre acest gen.
Pictura pe icoane nu este ceva „special” în
domeniul picturii, dar este ceva aparte...
Icoanele pot fi pictate doar într-o stare de
linişte deplină, în credinţă, în smerenie şi
multă răbdare...

- Ce spuneţi despre pictorii de icoane de
astăzi?
- Sunt colegii mei şi fiecăruia îi dă Dum-
nezeu har după voia Lui. Dar astăzi, cred eu,
avem prea multe lucrări matriţate. Se aplică
poze pe lemn, pe sticlă şi sunt copiate.
Icoana trebuie să-ţi fie apropiată de suflet.
O pictură este mai mult decât o fotografie
în sine, ea transmite sufletul şi viaţa celui
care o face. Pentru mine e o mare bucurie să
pictez, mai ales icoane. Nu pot să pictez
atunci când sunt supărată. Trebuie, după
cum am spus, să am linişte, seninătate, pen-
tru a mă concentra şi a picta, iar rezultatele
finite să fie cele pe care le aştept, adică o lu-
crare deosebită, care să aibă o încărcătură
spirituală adecvată.

- Ce este mai greu de pictat la o icoană?
- Cel mai greu este să pictez chipurile.
Necesită mai mult timp de realizare şi tre-
buie res pectate canoanele bisericeşti. Nu
poţi picta oricum. Trebuie să ţii cont de ier-
minia picturii bizantine, de tradiţiile şi în-
văţăturile bisericeşti. Trebuie să respecţi
modelele vechi. Dar, cred eu, în primul
rând, ca să poţi picta icoane trebuie să ai su-
fletul curat. 

- Ce modele aveţi în această artă?
- Clasicii, dar pentru ca să pictez icoane am
fost şi la atelierul de pictură al măicuţelor
de la Timişeni. Am o colaborare perma-
nentă cu această mănăstire. Am şi expus
icoane la Timişeni, am şi donat din lucrări
pentru Sfânta Mănăstire...

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră pic-
tura de icoane?
- Viaţa are şi bune, şi mai puţin bune! În de-
cursul ei, fiecare are parte şi de unele şi de
altele. Pentru mine, pictura de icoane mă
ţine în coborâşurile şi urcuşurile spre cer, de
aceea consider că pictatul icoanelor este o
punte spre cer.

A consemnat, 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Pentru alimentarea cu apă a populaţiei
Romei Antice s-au construit apeducte a
căror lungime atingea 428 km? 

În vechea cetate Histria s-a des coperit o
apeductă construită de romani în
lungime de 25 km? Aceasta, împreună
cu altele două, duceau în oraş un volum
de apă egal cu 2.500.000 litri pe zi.

Tunelul cel mai vechi din lume a fost
construit de babilonieni pe sub fluviul
Eufrat? El lega cele două palate ale
reginei Semiramida, avea o lungime de
un kilometru şi o lăţime de patru metri. 

P r i m e l e
ma şini au-
tomate au
fost con     s -
truite în 
se   co   lul II
î.Hr. de
către me ca -
nicul He ron
din Alexan  -
dria? El a

inventat un dis-
pozitiv cu ajutorul căruia se des chideau
singure uşile templelor. Tot el a mai
construit un alt aparat automat pentru
distribuirea apei, care curgea numai
dacă în el se introducea o monedă.

Data Paştelui a fost stabilită la conciliul
de la Niceea în anul 325?

50.000 de manuscrise în limba Sans -
crită, scrise cu 2.000 de ani înainte de era
noastră s-au păstrat până în zilele noas-
tre, deşi sunt scrise pe frunze de
palmieri? Aproape întreaga învă ţă tură
in diană se păstrează pe aceste manus -
crise.

Una din cele mai lungi rochii de gală a
fost confec -
ţiona tă cu 
o ca zia în-
c o r o n ă r i i
Eca terinei a
II-a a Ru -
siei, trena ei
fiind lungă
de 70 de
metri, lată
de 7 metri şi
purtată de
către 50 de
paji? La ea au lucrat 112 croitori, 10 bi-
jutieri, iar pregătirile au durat 45 de zile.

Stilul nou de împărțire a timpului a fost
introdus pentru prima dată în lume în
anul 1582 de către Papa Grigo re al XIII-
lea, de unde şi denumirea de calendar
gregorian?

În religia Egiptului antic exista cre din -
ța conform căreia corpul uman era com-
pus din 36 de părți? Fiecare dintre aceste
părți ar fi fost protejată de către un
anume zeu sau de către o zeiță anume.
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P
lăcerea învăţării limbii engleze
înseamnă, printre altele, şi bucu-
ria de a participa la Valentine’s

Day. A devenit deja tradiţională
petrecerea anuală a Zilei îndră-
gostiţilor la şcoala din Chişoda,
graţie pasiunii pentru profesiune
şi dragostei pentru copii a doam-
nei profesoare Gabriela Vlasie. 

Copiii aşteaptă cu nerăbdare, an de
an, această petrecere, deoarece ştiu că
vor participa la multe întreceri, care de
care mai distractive. Două sunt piesele
de rezistenţă în fiecare an: schimbul de
cadouri între fete şi băie ţi, şi, desigur,
alegerea perechii Valentin şi Valentina a
fiecărei ediţii. 

În 2012 juriul a hotărât: Lara Coclea din
clasa a VII-a şi Traian Rab, din clasa a
VIII-a au fost laureaţii. Ei au fost atent
monitorizaţi de către membrii juriului,

pe tot parcursul serii, impresionând
prin ţinuta elegantă, prin com porta-
mentul ireproşabil atât în timpul în-
trecerilor distractive, cât, mai ales, în
timpul dansului.

Seara de 10 februarie 2012 va rămâne,
cu siguranţă, în memoria afectivă a

participanţilor, care au dansat, s-au dis-
trat, au legat prietenii, considerând-o
cea mai reuşită dintre ediţiile de până
acum, dar care cu siguranţă va fi sur-
clasată de ediţia viitoare.  

Prof. Marieta DENEŞ

Valentine’s Day,
ediţia 2012, la

Şcoala din Chişoda



53

T
inde să devină tradiţie ca, în fiecare an, comunitatea giroceană să onoreze
portul nostru popular. Aşadar, zeci de giroceni, îmbrăcaţi în straie populare,
s-au strâns la Restaurantul Trio, la ediţia 2012, a treia, a Balului Portului

Popular – Trio Giroc. A fost muzică populară, multă voie bună, dar şi o etalare a
portului popular românesc şi nu numai. Astfel, au putut fi admirate porturi
tradiţionale din Banatul de munte, Banatul de câmpie, din Moldova şi Ardeal, pre-
cum şi sârbeşti. Antrenul a fost întreţinut de formaţia restaurantului Trio, alături
de care şi-au dat concursul binecunoscuţii solişti Nicu Novac, Dumitru Teleagă,

Ramona Torzan, Cristi Ghiţoaica şi Marinică Trocea. Printre cei care au purtat cu
mândrie straiele bănăţene s-a numărat şi primarul comunei, Iosif Ionel Toma, care
nu a ezitat să se prindă în horă, dovedind că este un bun exemplu despre cum tre-
buie să păstrăm şi să transmitem mai departe tradiţia noastră populară.

Vasile TOMOIAGĂ

Balul Portului Popular –
Trio Giroc
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P
rimarul comunei Giroc, domnul Iosif
Ionel Toma, a precizat, la inaugurarea
oficială a noului corp de clădire al

Grădiniţei, că extinderea acestui edificiu
devenise o necesitate stringentă. Odată cu
creşterea demografică fără
precedent a localităţilor
Giroc şi Chişoda, care,
implicit, a făcut să
crească în mod pro-
porţional şi numărul de
preşcolari, vechiul
spaţiu al grădiniţei de-
venise necorespunzător.
Noul corp al unităţii de
învăţământ preşcolar
din Giroc dispune de un
spaţiu mai mare,
cuprinzând trei săli de
clasă a câte 60 de metri
patraţi fiecare, cu mobilier
şi grupuri sa ni tare noi şi, mai ales, bine
încălzite, centrala termică fiind, şi ea, nouă.
Bucă tăria, cămările de alimente şi sala de
mese sunt şi ele noi, ultramoderne şi dotate
cu tot ce este necesar pentru buna
funcţionare a instituţiei. Dar conducerea
Primăriei nu se va opri aici, a continuat
domnul primar. “În perioada următoare, in-
tenţionăm, pe terenul achiziţionat lângă
Grădiniţa Giroc, să extindem lucrările şi să
construim şi o creşă. Aceasta este cel puţin
la fel de necesară ca şi grădiniţa, dacă ne
gândim că, la nivelul comunei, avem foarte

multe familii tinere, angrenate în viaţa eco-
nomică din Giroc sau din Timişoara. Prin 
des chiderea unei creşe, părinţii vor putea
merge la serviciu, iar copiii să dispună de
cea mai bună îngrijire. De acum, a precizat

domnul primar, cei mai mici
dintre preşcolari se pot
juca şi pot învăţa într-un
spaţiu mai primitor şi
mai adecvat.
Vreau cu acest prilej să
mulţumesc tuturor celor
care, mai mult sau mai
puţin, au condus la
această reuşită. O parte
dintre ei se află astăzi
aici, la inaugurarea ofi-
cială a edificiului, motiv
pentru care ţin să  le

mulţumesc încă o dată”.
Noul edificiu al Grădiniţei

din Giroc a fost inaugurat în prezenţa in s -
pectorului şcolar general, domnul Marin
Popescu, a inspectorilor şcolari, doamnele
Ramona Vasiescu şi Lavinia Supuran, a di-
rectoarei Şcolii cu clasele I-VIII Giroc,
doamna Melentina Costa, a directoarei-ad-
junct a şcolii, doamna Marieta Deneş, a
foştilor directori ai şcolii girocene, domnii
Silvestru Ştevin şi Octavian Gruiţa, a
cadrelor didactice de la şcoală şi grădiniţă,
a părinţilor şi copiiilor care frecventează
grădiniţa. 

Grădiniţa din Giroc, 
în haine noi

Au fost inaugurate noile investiţii făcute la unitatea 
de învăţământ preşcolar din localitatea noastră

Prinsă într-un proiect generos al Primăriei Giroc, extinderea
grădiniţei din comuna noastră a început în anul 2010, 

fiind definitivată la 15 noiembrie 2011
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Oaspeţii au fost întâmpinaţi la intrare de un
grup de preşcolari, îmbrăcaţi în port popu-
lar, care le-au oferit pâine şi sare, tradiţio na-
lul gest al ospitalităţii româneşti.
Atmosfera a fost una de sărbătoare, pentru
că lucrările de extindere şi modernizare au
fost duse la bun sfârşit, iar grădiniţa oferă
acum condiţii excelente pentru copiii care
sunt înscrişi în cele şapte grupe. După
tăierea panglicii inaugurale, onoare care 
le-a revenit domnului primar Iosif Ionel
Toma şi domnului ins pector şcolar general
Marin Popescu, preoţii Adrian Chermeleu
şi Daniel Mateia au ţinut o sluj bă religioasă
şi au sfinţit grădiniţa. 
Cu acest prilej, inspectorul şcolar gene ral,
domnul Marin Popescu, a precizat: “Deşi
suntem încă în perioada de criză, acolo
unde se vrea, se pot rea liza încă destule lu-
cruri. Iar Girocul dovedeşte acest fapt. Ex-
tinderea Grădiniţei din Giroc cu un corp de
clădire nou este o rea lizare notabilă, care nu
ar fi fost posibilă fără aportul conducerii
primăriei din această comună, fără aportul
nemijlocit al domnului primar Iosif Ionel
Toma cu care, pot să spun, am relaţii de co-
laborare deo sebite. Şcoala din Giroc este
sprijinită foarte mult de Primărie şi de Con-
siliul Local. Din păcate, nu se întâmplă ast-
fel de lucruri bune peste tot. Există destule
localităţi în care chiar avem probleme şi
edilii locali nu înţeleg că ajutând învă -
ţământul local ajută tocmai comunitatea
din care fac parte. A cheltui în educaţie nu
este o cheltuială, ci, în primul rând, o in-
vestiţie şi trebuie să înţelegem acest lucru”.
Cu prilejul inaugurării noului corp de
clădire al Grădiniţei, prin grija Primăriei şi
a Consiliului Local al comunei Giroc, a fost
editată broşura “Grădiniţa, lumea
copilăriei”, care prezintă aspecte din viaţa
instituţiei şcolare girocene, văzute prin
ochii cadrelor didactice de aici, dar şi prin
cei ai câtorva părinţi care au ales ca gră-
diniţa din Giroc să fie primul pas în edu-
caţia copiilor lor.

Trecut, prezent şi viitor
Grădiniţa din localitatea noastră a luat fi-
inţă în anul 1929, având o singură sală de
învăţământ, amenajată în fosta şcoală con-
fesională de lângă biserică. Grădiniţa a fost

mutată în două săli de clasă din şcoală, care
devin trei săli, în anul 1972, când numărul
real de copii a crescut considerabil.
“De-a lungul vremii, datorită creşterii
numărului de copii, iar mai apoi şi pentru
că s-a decis înfiinţarea grupei pregătitoare,
s-a simţit nevoia extinderii grădiniţei cu o
nouă sală de grupă, un birou şi o sală de ma-
teriale. Acest lucru s-a realizat în anul 2004,
când grădiniţa a fost dotată şi cu centrală
proprie”, spune Lenuţa Terteci, cadru di-
dactic coordonator al unităţii de în-
văţământ preşcolar.
Din evidenţele şi recensământul copiilor, 
rea  lizat în fiecare an, s-a constatat o creştere
a numărului de copii, dar şi din partea
părinţilor au venit multe solicitări pentru
înfiinţarea unei grupe cu program prelun-
git. S-a analizat această problemă în cadrul
Consiliului Local şi s-a primit aprobarea
pentru extinderea spaţiului grădiniţei cu
săli de grupă şi bloc alimentar, astfel că s-au
obţinut aprobările necesare pentru a fi
transformate două grupe cu program nor-
mal în grupe cu program prelungit.
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“În data de 1 octombrie 2006 a început activi -
tatea cu program prelungit, personalul de în-
grijire fiind angajat de Primăria comunei
Giroc. Programul şi activităţile grădiniţei au
fost foarte bine organizate şi acest lucru a dus
la o creştere a solicitărilor pentru locurile la
program prelungit. În acea perioadă s-au
mutat în localitatea noastră multe familii de
tineri cu copii, care au solicitat locuri în gră-
diniţă. Într-un timp relativ scurt, a crescut
numărul de grupe şi a fost necesară o extin-
dere, dar, în acelaşi timp, a fost necesară şi
modernizarea localului grădiniţei. Pentru că
numărul de copii la grupă era din ce în ce mai
mare, a fost nevoie de construcţia mai multor
săli, mai mari şi mai spaţioase.
În anul 2011 a avut loc această extindere a
clădirii grădiniţei şi, totodată, modernizarea
acesteia. Astfel, au fost construite trei săli de
grupă de 60 mp fiecare, patru grupuri sani -
tare, separate pentru băieţi şi fetiţe, două ves-
tiare, o sală de mese cu o capacitate de 100 de
locuri, iar holurile au fost reamenajate.
Blocul alimentar a fost recompartimentat,
astfel că bucătăria are 30 mp, iar oficiile de
spălat vase, legume şi carne au fost reamena-
jate conform standardelor moderne. Mo-
bilierul din sălile de grupă a fost suplimentat,
în sala de mese a fost achiziţionat mobilier
nou, la fel şi în bucătărie, care a fost dotată şi
cu o hotă profesională.
În acest moment funcţionează şapte grupe de
copii, dintre care o grupă cu program normal
şi şase grupe cu program prelungit. De bunul
mers al activităţii se ocupă 13 cadre didactice
şi 11 persoane de îngrijire, asistentă, bucă -
tăreasă şi administrator.
Activitatea în grădiniţă se desfăşoară con-
form curriculumului preşcolar. Pe lângă ac-
tivităţile zilnice, au loc activităţi extraşcolare,
opţionale şi cursuri de limba engleză, dansuri
moderne şi dansuri populare”, continuă
doamna Lenuţa Terteci.
Toate aceste realizări au fost posibile datorită
suportului financiar primit de la Primăria co-
munei Giroc şi de la Consiliul Local, care de
fiecare dată au răspuns pozitiv nevoilor copi-
ilor din localitatea noastră.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Peşti
((2200  ffeebbrruuaarriiee --  2200  mmaarrttiiee))

Dragoste 
şi 

cuplu
C

ând vine vorba

de relaţii de dra-

goste, anul

acesta va fi o perioadă

euforică şi plină de op-

timism. 

Dar aceasta nu în-

seamnă că totul va

merge aşa cum îţi do-

reşti. 

S-ar putea ca anumite

evenimente din trecut

să îţi saboteze relaţiile. 

Ai nevoie de o autoa-

naliză interioară. 

Dacă te afli într-o rela-

ţie, vei avea parte de

momente mai intime. 

În viaţa ta va prevala o

stare generală de armo-

nie.

Sănătate
V

ei dispune de

multă energie

şi vitalitate,

care te vor ajuta să

treci cu bine în acest

an. 

Ar trebui să-ţi

schimbi într-o oare-

care măsură stilul de

viaţă şi să te hotă-

răşti să renunţi la

unele obiceiuri rele. 

Pentru a-ţi îmbună-

tăţi sănătatea, fii

deschis la schim-

bări. Acţionează

calm, fără mult stres

şi efort, pentru a nu

avea repercursiuni

negative asupra sis-

temului tău ner vos. 

Ai grijă de starea

mentală şi contro-

lează-ţi emoţiile cu

calm. Acesta este un

an care necesită

multă activitate fi-

zică. Evită mâncarea

nesănătoasă.

Bani şi 

carieră

A
nul acesta este un an

pentru un echilibru

perfect între venituri

şi cheltuieli. 

Când vine vorba de bani, în-

vaţă din eşecurile anterioare. 

Analizează profund fiecare

situaţie în parte, pentru a te

ajuta să-ţi planifici mai bine

următoarele mişcări în do-

meniul financiar. 

Spiritul tău creativ te va

ajuta să depăşeşti orice ghi-

nion financiar. 

La finele anului vei avea câ-

teva idei profitabile care îţi

vor îmbunătăţi situaţia fi-

nanciară.
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Într-o zi, Ion îi face o vizită prietenului
său Gheorghe.
Ajungând la casa acestuia, vede o placă
mare la poartă: “Câine rău! Intraţi pe
propria răspundere! Mai aveţi timp să
vă răzgândiţi!”.
Ion intră în curte cu frică, dar nu apare
nici un câine.
La uşa casei vede altă placă: “CÂINE
RĂU! Dacă ţineţi la viaţa voastră, in-
toarceţi-vă acum!”.
Speriat de-a binelea, deschide uşor uşa
şi păşeşte în hol, unde îl întâmpină
Gheorghe. Într-un colţ, un câine apa-
tic.
- Servus, Gheo! Dar ce-i cu toate aver-
tismentele astea, că văd că dulăul tău e
foarte liniştit? Nu ziceai că-i rău?
- Îi foarte rău, dar se consumă în el...

***

Un tip merge la încorporare în marină.
În timp ce i se completau actele, este în-
trebat:
- Ştiţi să înotaţi?
- Da’ ce, nu aveţi vapoare?

***

Cică Sfântul Petru stătea la poarta raiu-
lui şi aştepta musafiri, ca de obicei.
La un moment dat aude cioc-cioc, des-
chide poarta, se uită, nimeni...

Mai trece un timp scurt şi iar cioc-cioc-

cioc. Iese, nimeni. “Măi să fie, careva are

chef de joacă”. După scurt timp, iar

cioc-cioc-cioc; iese, iarăşi nimeni. “Cred

că sunt drăcuşorii ăia de jos şi fac mişto

de mine”.

Îşi ia scăunelul şi se aşează lângă poartă

cu mâna pe clanţă. Deodată, cioc-cioc.

Deschide brusc poarta şi vede un tip

care alerga iute de tot de la poarta raiu-

lui.

- Aloooooo, ce tot baţi şi fugi ca dispe-

ratul înapoi? Poate nu te mai primesc

deloc!

- Nu vreau să fac asta, dar sunt unii jos

acolo care mă tot resuscitează.

Rabinul din Haifa era un jucător de golf
pătimaş. Peste săptămână, fiind înnorat,
rabinul nu a putut să joace golf.
Sâmbătă dimineaţa se înseninează, dar
nici atunci nu putea juca, din cauza sa-
batului. Gândindu-se că nu-l vede ni-
meni, rabinul s-a furişat totuşi pe
terenul de golf.
Însă tatăl său îl vede din Rai şi i se adre-
sează Domnului:
- Fiul meu încalcă sabatul.
- Aşteaptă, imediat îl pedepsesc pentru
asta!
Rabinul ridică crosa şi loveşte mingea,
care intra în gaură de la 250 de metri.
- Asta numeşti pedeapsă?, întrebă bă-
trânul evreu.
- Păi, sigur!, râde Dumnezeu. Ce lovi-
tură! Şi nu poate spune nimănui!

***
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Martie
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 V Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Harţi)
2 S Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
3 D Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc; Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risi -
pitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
4 L Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pus-
nicul
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7 J Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie
8 V Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
9 S †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
10 D Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie; Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei
Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11 L Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie 
(Dez le gare la ouă, lapte şi brânză)
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din
Persia (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
14 J Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
15 V Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
16 S Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Pat-
mos (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
17 D Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful
(Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză); Duminica Lăsatului sec
de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-
21; glas 8, voscr. 8
18 L Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Canonul cel Mare, partea
I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
19 M Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Canonul cel Mare, partea a II-
a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
20 M Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Canonul
cel Mare, partea a III-a) (Post)
21 J Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Canonul cel Mare, partea
a IV-a) (Post)
22 V Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23 S Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea
morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
24 D Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25 L (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de
Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 M Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28 J Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 V Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30 S Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Sâmbăta a II-a din Post -
Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
31 D Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. 
(Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea
Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II,
1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
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Bunavestire
Î

n luna martie, în ziua a douăzeci şi cincea,
prăznuim Bunavestirea Preasfintei Stăpânei noas-
tre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioară

Maria. Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu,
Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întoc-

mai ca un Părinte plin
de dragoste, văzând

făptura mâinilor
Lui înrobită şi chi-
nuită de diavol şi
îm pinsă către pa-
timile cele pline de
ocară şi supusă în -
chi nării la idoli, a
găsit cu cale să
trimită pe Fiul Său
cel Unul-Născut,
pe Domnul nostru
Iisus Hristos, ca să

mântuiască neamul
omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca
acest luc ru să ră mâ nă ascuns nu numai de diavol, ci
chiar şi de puterile cele cereşti, a încre dinţat tai na 
a ceasta unuia singur dintre ar han gheli, prea măritului
Gavriil. 
Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit
ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu
tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a
zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui
preaînalt te va umbri. 
Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după
cuvântul tău. 
Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în
preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dum-
nezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi
Puterea cea ipos tatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea
asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin
rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dum-
nezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră.

Viaţa
D

emult, a venit la
un călugăr, un om
tare necăjit şi l-a

întrebat:
- Ce este rău cu mine? De
ce nu îmi găsesc liniş tea?
De ce nu sunt mulţumit
de viaţa mea?
Bătrânul călugăr a luat,
atunci, o sticlă şi, după ce
a umplut-o pe jumătate cu
apă, a pus-o în faţa omului
şi l-a întrebat:
- Cum e această sticlă?
- Este pe jumătate goală!
- Vezi, i-a mai spus
călugărul - eu o văd pe
jumătate plină.
În viaţă, trebuie să vezi
partea frumoasă a luc-
rurilor. Nu este greu, mai
ales că în toate există ceva
frumos. Dacă vom şti să
privim natura, vom vedea
frumuseţe şi bogăţie.
Dacă vom şti să-l privim
pe om, în adâncul lui, vom
vedea bunătate şi
dragoste.
Privind astfel viaţa şi oa-
menii, devenim noi înşine
mai frumoşi, mai bogaţi şi
mai buni.

“Fii totdeauna cu Dum-
nezeu, dacă vrei ca Dum-
nezeu să f ie totdeauna cu
tine!” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
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Capcana
E

ra un sat mereu atacat de mistreţi. În fiecare
zi vierii sălbatici intrau în sat şi făceau mare
tărăboi căutându-şi hrana. Sătenii au încer-

cat diferite metode pentru a lupta şi a-i vâna, dar
fără prea mult noroc. Într-o zi, un înţelept veni să-
l sfătuiască pe mai marele statului. Acesta le-a spus
sătenilor să îi asculte întocmai sfaturile şi 

ins tr ucţiunile.
D e z  n ă d ă j -
duiţi, sătenii
au acceptat.
Î n ţ e l e p t u l  
le-a spus săte-
nilor să adune
mâncarea din
toa te gos po -

dăriile şi să o
pună în mijlocul

unui câmp. Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut
sute de mistreţi apropiindu-se de locul unde fu sese
pusă mâncarea. Mistreţii au fost îngrijoraţi iniţial,
dar odată ce au luat o înghiţitură au prins curaj şi 
s-au întors în zilele următoare. În fiecare zi, sătenii
puneau cât mai multă mâncare, iar mistreţii ve-
neau acolo să mănânce. După un timp, înţeleptul
le spuse oamenilor să ridice patru stâlpi mari în
colţurile câmpului. Mistreţii erau prea ocupaţi să
mănânce şi n-au observat.
După câteva săptămâni mistreţii aveau deja obi-
ceiul de a veni să mănâce mâncarea pusă de săteni.
Înţeleptul a pus apoi oamenii să împrejmuiască cu
un gard câmpul şi să facă o poartă mare pe unde să
poată intra mistreţii să mănânce. În cele din urmă,
sătenii au reuşit să facă gardul şi au închis poarta
prinzând mistreţii înăuntru. Mistreţii fuseseră în-
vinşi în final, fiind mânaţi de lăcomia lor.

Diferenţă
U

n mare înţelept şi-a întrebat
discipolii cum pot deosebi mo-
mentul în care noaptea s-a

sfârşit de ziua care a început.
Unul dintre ei a spus:
- Când vezi un animal la distanţă şi
poţi spune dacă este vorba de cal sau
de o vacă.

- Atunci când vezi un copac la distanţă
şi poti spune dacă este vorba de un
castan sau de un stejar, spuse un alt
discipol.
- Niciun răspuns nu e corect, zise
înţeleptul.
- Atunci când?, au întrebat discipolii.
- Când vei putea privi faţa unui om
oarecare şi să recunoşti în el pe fratele
tău. Dacă nu poţi face asta, chiar dacă
soarele e sus pe cer, pentru tine încă
este noapte.
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Aprilie
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 L Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
3 M Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 J Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5 V Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
6 S Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Pla-
tonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor)
(Dezlegare la ulei şi vin)
7 D Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin
diac. (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V,
1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
8 L Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei
(Post)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11 J †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12 V †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Post)
13 S Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea
morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
14 D †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc.
Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului
lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr.
1
15 L Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Post)
17 M Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Denia Canonului cel Mare) (Post)
18 J Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf.
Mc Ioan din Ianina (Post)
19 V Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Născătoarei de
Dumnezeu) (Post)
20 S †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu
(Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
21 D Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor
din Perga (Dezlegare la ulei şi vin);Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap.
Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22 L Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post)
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Post)
24 M †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier.
Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta
(Post)
25 J Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Post)
26 V Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis
(Cernavodă) (Post)
27 S Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Sâmbăta lui
Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
28 D Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Denia de
Duminică seara) (Dezlegare la peşte); (†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor);
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29 L Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi
apă)
30 M Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Denia de Marţi seara)
(Numai seara, pâine şi apă)
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Duminica
Floriilor

Î
n duminica  a şasea din Sfântul şi
Marele Post, cunoscută în popor şi
sub numele de Duminica Floriilor,

Biseri ca Ortodoxă prăz nu ieşte Int rarea
trium fală a lui Iisus Hristos în
Ierusalim. 
Cu o săptămână înainte de Patimile
Sale, Domnul nostru Iisus Hristos a in-
trat în Ierusalim, pe un asin înconjurat
de cei 12 Apostoli. Mulţimea recunos-
cându-L ca fiind adevăratul Mântuitor,
L-a întâmpinat cu ramuri de finic şi
cântări de bucurie. 

Din punct de vedere liturgic, din
această zi începe Săptămâna Patimilor,
în amintirea cărora în biserici se ofi-
ciază în fiecare seară Deniile, slujbe
prin care credincioşii îl petrec pe Hris-
tos pe drumul Crucii, până la moarte şi
Înviere. 
Floriile înseamnă primul praznic îm-
părătesc, numit şi Duminica Stâlpari-
lor (popular Florii sau Flurii).
Prăznuirea se face numai duminica, la
fel ca Paştele.

Sfântul
Gheorghe

S
fântul mare mu cenic Gheor ghe este
unul dintre cei mai cunoscuţi şi ono-
raţi sfinţi ai creştinismului. El este

sărbătorit atât de Biserica Ortodoxă, cât
şi de cea Romano-Catolică (fiind totodată
pat ronul Angliei), ima ginea sa fiind în-
totdeauna asociată cu vitejia nemărginită
şi credinţa în biserica creştină până la sa-
crificiul suprem.
Tradiţia ortodoxă este că Sfântul
Gheorghe s-a născut în Capadochia, într-o
familie creştină, tatăl său fiind general
roman. La vârsta de
30 de ani Sfântul
Gheorghe a deve-
nit la rândul său
general în armata
lui Diocleţian. El
s-a ridicat împo-
triva hotărârilor
anti-creştine ale
Consiliului de la
Nicomedia (303),
ceea ce i-a adus
persecuţii din par-
tea lui Diocleţian. A
fost chinuit în cele mai cumplite chipuri,
otrăvit şi mai apoi decapitat.
În credinţa populară, Sfântul Gheor ghe este
asociat adesea cu omorârea ba laurului.
Această legendă datează din secolul XII şi
una din variantele sale este “Legenda
Aurea”. Se povesteşte cum un balaur
imens şi feroce a apărut lângă oraşul Se-
lena din Lybia. 
Locuitorii trebuiau să-i ofere zilnic oi pen-
tru a-i potoli foamea, iar când nu au mai
avut oi, balaurul a cerut pe fata împăratu-
lui. Atunci a apărut un viteaz creştin, care
s-a oferit să răpună balaurul.
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Ce înseamnă
a dărui

Î
ntr-o şcoală de la ţară, la ora de religie, un
copil l-a întrebat pe preot, care le vorbea
despre milă ca despre prima virtute pe care

trebuie să o avem neapărat ca să ne mântuim:
- Părinte, dar eu, care sunt sărac şi nu am ce
dărui, cum să fac eu milostenie? Dacă aş avea şi
eu mai mulţi bani, aş da cu dragă inimă, dar
aşa…
- Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite, de exem-
plu, ieri dimineaţă, plecând cu treburi, am
văzut-o peste drum pe mama ta, ieşind din
curte şi ajutând până acasă o bătrână, ce se os-
tenea cu o legătură de lemne. Mai târziu, am
zărit-o iarăşi îndrumând un călător ce se rătă-
cise şi, chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat
bun şi o cană cu apă rece s-au găsit şi pentru el.
Când vecina de alături a plecat în târg cu tre-
buri, i-a lăsat în grijă copilul cel mic. Spre
seară, când doi săteni se certau în drum, a ieşit
şi, cu vorbe frumoase, i-a împăcat. Vezi tu,
acum, ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să dai
şi celorlalţi, nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu
atât cât poţi.
Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet.

“Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu f i-
indcă cerul ar f i atât de ieftin, ci f iindcă Dum-
nezeu este atât de plin de iubire. Dacă 
n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu
apă rece!” (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Câinele de
vânătoare
U

n om pasionat de vânătoare 
şi-a cum părat un câine foarte
deştept. Era atât de inteligent

încât era singurul câine din lume care
putea să meargă pe apă. Nici lui nu i-a
venit să creadă când a reuşit să-l dreseze
să facă asta.
Se gândea mereu ce încântaţi vor fi prie-
tenii lui când vor vedea câinele acesta
fantastic. Aşa că într-o zi şi-a invitat un
prieten să meargă la vânătoare de raţe.
După ce au stat la pândă, au tras în
nişte raţe şi omul a ordonat câinelui să
alerge şi să agite raţele de pe lac ca să le
poată împuşca.
Câinele a sărit imediat, a alergat pe
suprafaţa apei cu ta lentul unui balerin,
toată ziua s-a mişcat încoace şi încolo
fără să se scufunde. Stăpânul era atât de
încântat de câinele lui, încât se uita
mereu la prietenul cu care venise aştep-
tând un comentariu, dar acesta nu
scotea o vorbă. Pe drumul spre casă 
n-a mai avut răbdare şi l-a întrebat dacă
a observat ceva ciudat la câinele lui.
Răspunsul prie tenului a fost: “Da, nu
ştie să înoate!”
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Mai
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 M Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Sf. şi
Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
2 J Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), pa-
triarhul Constantinopolului (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12
Evanghelii) (Post)
3 V †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi
Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului
Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
4 S Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor (Post negru)
5 D Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian (Vecernia Învierii)
(†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
6 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7 M (†) A treia zi de Paşti; Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie
şi Codrat
8 M †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Harţi)
9 J Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Harţi)
11 S Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 D †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constan-
tinopolului; Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-
31; glas 1, voscr. 1
13 L Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15 M Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16 J Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17 V Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)
18 S Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 D Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon; Duminica a III-a după
Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20 L Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 M Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia,
doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23 J Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 V Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)
25 S † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 D Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-
15; glas 3, voscr. 5
27 L Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan
Rusul
28 M Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf.
Sfinţit Mc. Eutihie
29 M Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Înjumătăţirea praznicului Cin-
cizecimii) (Dezlegare la peşte)
30 J Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 V Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)



69

Sfintele Paşti
Î

nvierea Domnului Iisus Hristos din
morţi este centrul credinţei creştine
ortodoxe. Sărbătoarea este precedată

de douăsprezece săptămâni de pregătire,
care sunt împărţite în duminicile pre-
mergătoare postului, Postul Mare şi
Săptămâna Mare. Cre din-
cioşii încearcă să par-
curgă această pe  rioadă
cu smerenie, iertare,
împăcare, rugăciu ne,
post, gene ro zi tate şi
studiul ele mentelor
cre dinţei. La sosirea
sărbătorii, se ţin mai
multe slujbe îmbi-
nate într-una sin-
gură.
La ceva timp după
miezul nopţii din
Sâmbăta Mare se
ţine slujba numită
Sluj ba de la miezul
nopţii. În practica
slavă, preotul intră
în mormânt şi ia
epitaful, îl duce prin
Uşile împărăteşti şi îl
aşează pe masa altaru-
lui unde rămâne timp de
40 de zile, până la Înălţarea Domnului.
În practica bizantină, epitaful este deja
scos din mormânt (în timpul sluj bei nu-
mită Prohodul Dom nului din Vinerea
Mare, seara).
Slujba învierii începe cu o procesiune
care are loc la miezul nopţii. Credin-
cioşii ies din biserica neluminată cân-
tând, pur tând steagurile, icoane,
lu mânări şi Evanghelia. Procesiunea

ocoleşte biseri ca şi se întoarce în faţa
uşilor principale care sunt închise. În
practica greacă, antio hiană şi
românească, acum se citeşte Evanghelia
care spune că mormântul este gol. În
cultul ortodox sirian şi cel românesc (pe

alocuri şi la greci), după
citirea Evangheliei,

preotul bate în uşă şi
poartă un dialog cu o
persoană din biseri -
că, strigând cuvintele
Psalmului 23, 7-10.
Uşile sunt deschise şi
credincioşi intră în
biserică. Biserica este
luminată şi îm-
podobită cu flori.
Este mirele ceresc şi
simbolul mormântu-
lui gol. Preoţii au
veşminte albe, sim-
bolul hainelor strălu-
citoare ale învierii de
obşte. Icoana Sfin-
telor Paşti este
aşezată în mijlocul
bisericii, acolo unde

mai înainte a fost
epitaful. Îl arată pe Hris-

tos spărgând porţile iadului şi
eliberându-i pe Adam şi Eva din robia
morţii. Preoţii spun frecvent către cre din-
cioşi: „Hristos a înviat!” - iar cre dincioşii
răspund: „Adevărat a înviat!” - şi cădeşte
icoanele şi poporul.
După intrarea în biserică, se cântă
canonul pascal atribuit Sfântului Ioan
din Damasc împreună cu troparul 
Învierii ca refren repetat frecvent. 
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Izvorul
tămăduirii

Constantin
şi Elena

Î
n fiecare an, în prima vi neri după Paşti, Bi -
se rica Ort o  doxă sărbătoreşte Izvorul Tămă-
dui rii. Este un praz nic închinat Maicii

Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria
în lucrarea mântuirii oa-

menilor. Numele de
Izvorul Tămăduirii
aminteşte de o serie
de minuni să vâr şite la
un izvor aflat în
apropierea Constan-
tinopolului. Potrivit
tradiţiei, Leon cel
Mare, cu puţin timp
înainte de a ajunge îm-
părat, se plimba printr-o
pădure din apro pierea
Con s tantinopolului.

Întâlneşte un bătrân orb
care îi cere să-i dea apă şi să-l ducă în cetate. Leon
va căuta în apropiere un izvor, dar nu va găsi.
La un moment dat, a auzit-o pe Maica Domnu-
lui spunându-i: “Nu este nevoie să te osteneşti,
căci apa este aproape! Pătrunde, Leone, mai
adânc în această pădure şi luând cu mâinile apă
tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea
ochii lui cei întunecaţi”. Leon va face ascultare
şi, astfel, va găsi un izvor din care îi va da orbu-
lui să bea. Îi va spăla faţa cu această apă, iar orbul
va începe să vadă. 
După ce a ajuns împărat, Leon a cons truit lângă
acel izvor o biserică. 
Mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care
suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a
băut apă din acest izvor. Ca semn de mulţumire
a construit o biserică şi mai mare. Această bise -
rică a fost distrusă de turci în anul 1453.
De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vinde-
cat multe boli şi a tămăduit diferite răni şi 
sufe rinţe.

P
răznuim în luna mai, în ziua a
douăzeci şi una, pomenirea
sfinţilor, mă riţilor, de Dumnezeu

încoronaţilor şi întocmai cu apostolii,
marilor împăraţi Constantin şi mama
sa Elena.
Acest mare între împăraţi, feri ci tul şi
pururea pomenitul Constantin, a fost fiu
al lui Con s tanţiu,
care se numea
Clor, şi al cin-
stitei Ele na.
Constanţiu a
fost nepot de
fiică lui Clau -
diu cel ce a îm-
pă ră ţit în Ro   ma
mai înain te de
împărăţia lui
Dioc leţian şi a
lui Carin. Deci,
vă zând Dumnezeu
cu răţenia sufletului lui i s-a arătat mai
întâi în somn, după aceea în amiaza
zilei, închipuind semnul Crucii scris cu
stele. L-a arătat lui şi celor ce erau 
vrednici.
Deci, îndrăznind în chipul cins titei
Cruci şi făcând cu aur semnul Crucii pe
arme, a mers la Roma şi pe însuşi
pierzătorul Maxenţiu l-a aruncat în
râul Tibon, înecându-l lângă podul
Milvia, şi aşa a izbăvit pe cetăţenii
Romei de tirania acestuia. 
Constantin a trimis pe maica sa Elena
la Ierusalim pentru căutarea cinstitului
lemn pe care a fost pironit cu trupul
Hristos, Dumnezeul nostru; apoi,
aceste părţi de lemn sfânt au fost mu-
tate, adică o parte a fost aşezată chiar în
Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în
împărăteasca cetate. Împărăteasa
Elena, după ce a ajuns la Constan-
tinopol, şi-a săvârşit viaţa.
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D
upă ce, în luna februarie, a avut
loc inaugurarea oficială a
noului corp de clădire al Gră-

diniţei din Giroc, iată că, la începutul
lunii martie, este rândul chişozenilor să
se bucure de o investiţie majoră, de data
aceasta în domeniul sănătăţii, pe raza
localităţii lor: Centrul de permanenţă
Chişoda-Giroc. Acest Centru de Per-
manenţă este deservit de medici de
fami lie, va asigura continuitatea asis-
tenţei me di cale primare pe raza comu -
nei Giroc şi este o unitate sanitară fără
personalitate juridică ce funcţionează
în afara programului normal de lucru
al cabinetelor medicale individuale.
Centrul de permanenţă Chişoda-Giroc
a luat fiinţă la ini ţiativa Direcţiei de Sănă-
tate Publi că, cu acordul Casei de Asigurări
de Sănătate şi al Consiliului Local Giroc. 
Inaugurarea s-a făcut în prezenţa primaru-
lui comunei Giroc, domnul Iosif Ionel

Toma, a consilierilor locali şi a cadrelor
medicale. 
Sfinţirea noului lăcaş medical a fost făcută
de preoţii chişozeni Traian şi Dragoş 
Debucean.

O nouă investiţie a fost inaugurată în comuna noastră

Centrul de permanenţă
Chişoda-Giroc

C
entrul de Permanenţă Chişoda-Giroc va asigura continuitatea asistenţei
medicale primare pe raza comunei Giroc şi este o unitate sanitară fără per-
sonalitate juridică, f iind deservit de un grup de medici de familie. El vine în

slujba celor peste 8.000 de cetăţeni ai comunei noastre şi are menirea de a asigura
asistenţă medicală permanentă. Centrul benef iciază de un personal medico-sani -
tar instruit în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a fost inclus în progra-
mul naţional de sănătate privind reabilitarea serviciilor de urgenţă
prespita licească. Oportunitatea înf iinţării acestui Centru s-a ivit odată cu extin-
derea şi moderni zarea Dispensarului Uman din Chişoda şi ea a fost valorif icată
prin voinţa Consiliului Local Giroc. Demn de menţionat rămâne faptul că acest
proiect binevenit pentru locuitorii din Chişoda şi Giroc a fost votat în unanimitate
de consilierii locali (12 prezenţi, 12 voturi “pentru”), într-o şedinţă condusă de dom-
nul consilier Dorin Aga, de la şe  dinţa respectivă absentând motivat doar consilierul
Adrian Urşica.
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“Sănătatea şi educaţia, a precizat cu acest
prilej domnul Iosif Ionel Toma, au fost
două dintre priorităţile mandatelor mele,
nu doar pentru că ele sunt esenţiale – atât la
propriu, cât şi la figurat în viaţa unei colec-
tivităţi  -, ci mai ales prin faptul că ambele
necesită, pentru a da cu adevărat rezultate,
un timp mai îndelungat, personal calificat
în domeniu şi, desigur, costurile aferente.
Dar nimic nu e prea scump atunci când este
vorba despre sănătatea şi
educaţia oamenilor, în
cazul nostru a locuito-
rilor din Giroc şi
Chişoda. Pentru ca acest
Centru de Perma nenţă să
devină func ţional am
asigu rat spaţiul necesar
pentru desfăşurarea ac-
tivi tăţilor medicale,
spaţiu pe care l-am ame-
najat co respunzător cu
utilităţile necesare, 
urmând ca tot noi să
asigu răm personalul
auxiliar al centrului.
Această inves tiţie este

atât necesară, cât şi
utilă, Centrul de
P e r m a n e n ţ ă
adresându-se cu
precădere copiilor şi
bătrâ nilor, dar fiind
la fel de binevenit
pentru toţi cei peste
opt mii de locuitori
ai comunei noastre.
Prin acest centru, aş
putea spune că avem
în permanenţă la
dispoziţia locuito-
rilor comunei un
personal medical
calificat şi gata de
ajutor în caz de

nevoie”.
Centrul de Permanenţă Chişoda-Giroc
funcţionează într-o clădire modern reno -
vată din Chişoda şi are arondate cele două
loca lităţi ale comunei Giroc.
Panglica prin care s-a marcat deschiderea
Centrului de permanenţă Chişoda-Giroc a
fost tăiată de primarul comunei, domnul
Iosif Ionel Toma, şi preoţii Traian şi Dragoş
Debucean.
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După slujba de sfinţire care a avut loc cu
acest prilej, preotul paroh al Bise ricii Orto-

doxe din Chişoda a dăruit noului Centru de
permanenţă o icoană sfinţită, pentru că,
a precizat domnia sa: “Întotdeauna, pe
lângă doctorul trupesc, avem nevoie şi
de doctorul spiritual. Un om trebuie să
fie sănătos şi trupeşte, şi în spiritul său.
Fie ca această icoană să ocrotească noul
Centru de permanenţă, o investiţie atât
de necesară pentru comuna noastră”.
Vorbind cu medicul de familie dr. Viana
Toma despre Centrul de permanenţă
Chişoda-Giroc, aceasta precizează:
“Această unitate asigură continuitatea
asistenţei medi cale primare, prin medici de

fa mi lie asociaţi din mai multe locali tăţi. So-
licitanţilor din mediul arondat le sunt puse

la dispoziţie servicii medicale de bază
prevăzute în sistemul de asigu rări so-
ciale de sănătate în asistenţa me dicală
primară. Centrele medicale de acest
gen funcţionează cu un număr de
minimum cinci medici de familie, iar
al nostru are şapte. Alături de mine
sunt dr. Lucia Barboni, dr. Mirela
Bratoşin, dr. Cosmin Olariu, dr.
Olivia Toma, dr. Gabriela Ancateu,
dr. Oana Ciof. De asemenea, Centrul
este deservit  de cinci asistente me di -
cale şi dispune de cabinet medical,

sală de tratamente, cameră de gardă, ves-

tiare, grupuri sani tare şi sală de aşteptare
pentru pacienţi.

Este important de ştiut faptul că Cen-
trul de permanenţă Chişoda-Giroc
func ţionează de luni până vineri de la
ora 20, până la ora 8, iar sâmbăta şi du-
minica, precum şi în timpul sărbăto-
rilor legale, asigură serviciu
per manent”.
În caz de nevoie, Centrul de perma-
nenţă Chişoda-Giroc este deservit de
ambulanţele serviciului judeţean de
ambulanţă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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PPee  pplleeooaappaa  nnoorriilloorr  ccăărruunnţţii
SSee  ssttiinnggee--nncceett  aarraammaa......

ÎÎmmbbăăttrrâânneesscc  ppăădduurrii  şşii  mmuunnţţii,,
DDaarr  nniicciiooddaattăă  mmaammaa......

ÎÎnn  pprreeaajjmmăă  uummbbrreellee  ccâânndd  ccrreesscc,,
OO,,  ccuumm  nnee--nnvviinnggee  tteeaammaa......
ŞŞii  ppaaşşiiii--aaddeess  ssee  ppoottiiccnneesscc,,

DDaarr  nniicciiooddaattăă  mmaammaa......

CCăărrăărrii  şşii  vvaadduurrii  ss--aauu  îînncchhiiss
ŞŞii--ii  nnooaappttee--nn  jjuurr,,  iiaa  sseeaammaa......  

MMaaii  ccaaddee  uunneeoorrii  uunn  vviiss,,
DDaarr  nniicciiooddaattăă  mmaammaa......

ŞŞii  ddaaccăă  ffrruunnzzeellee  ddee  nnuucc
ÎÎnn  vvâânntt  îîşşii  zzbbaatt  nnăăffrraammaa,,

EE  sseemmnn  ccăă  îînn  ccuurrâânndd  ssee  dduucc,,
DDaarr  nniicciiooddaattăă  mmaammaa......

Geo GALETARU

Cântec pentru mama
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DDiinnttrree  ttooaattee  ffiiiinnţţeellee  ddee  ppee  ppăămmâânntt,,  ccuu  ssiigguurraannţţăă,,  ffeemmeeiillee  aauu  pprrooffuunnzziimmii  
ssuufflleetteeşşttii  mmaaii  mmaarrii  ddeeccââtt  ttooaattee..  CCuu  iinniimmaa  ccaallddăă  şşii  pplliinnăă  ddee  iiuubbiirree,,  iinnttuuiieesscc  

ccee  eessttee  mmaaii  bbiinnee  ppeennttrruu  ffaammiilliiaa  lloorr,,  pprreeccuumm  
şşii  ppeennttrruu  ttooţţii  aacceeiiaa  ppee  ccaarree  îîii  sslluujjeesscc..
DDăărruuiinndduu--ssee,,  aadduucc  lluummiinnăă  şşii  bbuuccuurriiee  

ccuumm  rraarr  ss--aa  mmaaii  vvăăzzuutt..
DDeeşşii  nnii  ssee  ppaarr  ppllăăppâânnddee,,  aassccuunndd  îînn  ttrruuppuull  lloorr
oo  ppuutteerree  nneebbăănnuuiittăă  îîmmppoottrriivvaa  rrăăuulluuii  şşii  aa  ttoott
cceeeeaa  ccee  llee  aammeenniinnţţăă  ffaammiilliiaa..  SSuunntt  pplliinnee  ddee  

ddeelliiccaatteeţţee  şşii  ggiinnggăăşşiiee,,  îînnffrruummuusseeţţâânndd  vviiaaţţaa  şşii
ccaassaa,,  aaşşaa  ccuumm  aa  llăăssaatt  DDuummnneezzeeuu  ppee  ppăămmâânntt..

DDaaccăă  ssoocciieettaatteeaa  nnooaassttrrăă  cciivviilliizzaattăă  aa  aadduuss  
ddrreeppttuurriillee  ffeemmeeiiii  aaccoolloo  uunnddee  ttrreebbuuiiaa  

ssăă  ssee  rreeggăăsseeaassccăă  ddiinnttoottddeeaauunnaa,,  
MMâânnttuuiittoorruull  IIiissuuss  HHrriissttooss  aa  aadduuss  rreessppeeccttuull  

eeii  pprriinn  ffaapptteellee  ssaallee,,  ffăăccâânndduu--ii  aassttffeell
ppoommeenniirreeaa  îînn  mmaaii  ttooaattee  rruuggăăcciiuunniillee..

SSăă  îînnvvăăţţăămm  ddeeccii  şşii  nnooii,,  bbăărrbbaaţţiiii,,  ssăă  iieerrttăămm,,  ssăă  ffiimm  bbllâânnzzii  şşii  bbuunnii  ppeennttrruu  ccaa,,  
pprriinn  ddrraaggoossttee  şşii  îînnggăădduuiinnţţăă,,  ssăă  ddăărruuiimm  îînn  aacceesstt  ffeell  ttoott  cceeeeaa  ccee  eessttee  mmaaii  

ffrruummooss  ffeemmeeiiii  ddee  llâânnggăă  nnooii..
LLaa  mmuullţţii  aannii  ttuuttuurroorr  ffeemmeeiilloorr,,  oo  pprriimmăăvvaarrăă  îînnssoorriittăă  

şşii  ttooaattee  fflloorriillee  ddiinn  lluummee!!

Primar, dr. Iosif-Ionel TOMA

Gânduri de martie
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Î
n 2012, originalul concurs “Ba, al meu e
mai frumos!” a ajuns la cea de-a patra
ediţie şi putem spune că a intrat deja în

tradiţia giroceană. Acesta este singura în-
trecere cunoscută în care nu există invinşi şi
învingători, pentru că toţi participanţii sunt
câştigători siguri odată publicaţi în paginile
ziarului nostru. Cu fiecare an, la acest con-
curs au participat tot mai mulţi copii,
ajungând astăzi la impresionanta
cifră de 86 de copii. La festivitatea
de premiere a concursului “Ba, al
meu e mai frumos!” din 2011,
domnul primar al comunei Giroc,
dr. Iosif  Ionel Toma, spunea: “Aş
fi bucuros ca la festivitatea de anul
viitor să avem o sută de copii!”, iar
previziunea domniei sale s-a ade-
verit. Cei aproape 90 de copii din
acest an din concurs, o adevărată
grădiniţă, s-au întâlnit sâmbătă,
10 martie, la Căminul Cultural. 
Pentru cei care încă nu ştiu despre ce
este vorba, precizăm că acest concurs,
demarat cu cinci ani în urmă, constă în 
publicarea în ziarul “Dialog cu cetăţenii”,
sub genericul “Ba, al meu e mai frumos!”, a
fotografiilor de copii de până la şapte ani
din Giroc şi Chişoda, trimise de părinţii lor
pe adresa publicaţiei. Prin grija Consiliului
Local Giroc şi a domnului primar, s-a năs-
cut iniţiativa ca, în fiecare an, la începutul
lunii martie, copiii apăruţi de-a lungul unui
an în paginile ziarului la rubrica menţiona -
tă mai sus să aibă o întâlnire cu conduce rea
primăriei şi să fie “premiaţi” cu diplome,
dulciu ri şi, desigur, jucării.  Şi, pentru că tot

e luna martie, ca în fiecare an, domnul pri-
mar Iosif  Ionel Toma nu a uitat nici mămi-
cile care, şi de data aceasta, au primit fiecare,
în semn de preţuire şi respect, câte o floare.
Iar pentru ca distracţia celor mici să fie pe
măsura numărului de copii, adică mare,
domnul primar a invitat la festivitatea de
premiere şi trupa de distracţii pentru copii

“Cerino” din Timişoara. Vorbind celor
prezenţi, domnul Iosif Ionel Toma a pre-
cizat: “Vă mulţumesc tuturor celor care vă
aflaţi astăzi aici: copii, părinţi, bunici şi, nu
în ultimul rând, trupa Cerino, venită să ne
ajute la reuşita acestei sărbători. O sărbă-
toare a celor mici, dar şi a mamelor 
deopotrivă. După cum deja ne-am obişnuit
încă din anii trecuţi, se ştie că nu este vorba
de niciun concurs. Aici, toţi nominali zaţii
sunt câştigători, pentru că toţi copiii din
Giroc şi Chişoda sunt cei mai frumoşi din
lume”. 

Ba, al meu e mai frumos!
Ediţia a IV-a

Un concurs care a intrat încet-încet în tradiţia giroceană
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În sala Căminului Cultural din Giroc au ră-
sunat glasurile cristaline a peste o sută de
copii, alături de cei aproape nouăzeci de
“premianţi” fiind prezenţi şi elevii clasei
întâi din Chişoda, îndrumaţi de profesoara
pentru învăţământul primar, doamna Li liana
Antal, veniţi pentru a susţine un mini-spec-
tacol cu acest prilej. În continuare, domnul
primar a oficiat ceremonia de înmânare a
diplomelor şi cadourilor pentru partici-
panţii la concurs.  
Spre deosebire de anii trecuţi, acestea au
fost decernate în mai multe serii, pe cate -
gorii de vârste, iar între serii au avut loc in-
tervenţii de mare reuşită ale şcolarilor de la
Chişoda, prin corul de copii şi prin micii
solişti Camelia Bucu, Larisa Zăgan şi Abel
Chifan, dar şi prin jocurile şi antrenul deo -
sebite de care au avut grijă cei din trupa
Cerino. Copiii s-au jucat cu cercuri,
paraşute şi baloane, au partici pat la între-
ceri ad-hoc şi au antrenat în jurul lor atât
părinţii şi bunicii, cât şi pe reprezentanţii
primăriei, în frunte cu edilul-şef, domnul
Iosif Ionel Toma. 
Domnul primar nu a fost nici el uitat de cei
mici şi părinţii lor, primind o diplomă în
care, alături de fotografia lui, erau prezente
şi fotografiile celor 86 de participanţi la
concursul din acest an. Cu prilejul acestei
sărbători “mai aparte”, care pe lângă dis-
tracţie a beneficiat din plin şi de momente
educative, s-a cântat şi s-a dansat, iar cei
mici au fost serviţi cu dulciuri, fructe  şi su-
curi şi s-au jucat cu baloane viu co lorate. 
Prin această întâlnire s-a urmărit, pe lângă
partea distractivă a acţiunii, şi dezvoltarea
la cei mici a unui spirit de colaborare, so-
cializare şi comunicare. 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Ba, al meu e
mai frumos!,
ediţia a V-a

Diana Elena
Jianu

Ruben Ştefan
Cerciu

Alexandra Maria
Iederan

Andrei Iederan Alexia Zaharia

Mihai Eduard
Vruţă

Isai Beniamin
Cerciu

Maryssa Rahela
Cerciu

Sonia Racz Ştefan Racz Timeea Ioana
Racz

Irina Teodora
Telcean

MMaarriiaa  AAlleessssaannddrraa
PPăăttrruuţţeessccuu

Andrei Găină

Daria Golban David Golban Luca Andrei 
Florian Golban
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Beatrice Larisa
David

Iris Ioana
Seracin

Darius Georgiu Ioana Zaharia Luca Iulian
Maxim

Patric Gabriel
Sperneac

Anamaria şi 
Sebastian 
Radoslav

Patricia Andreea
Bariu

Carmina Risti Antonio Curelea Anais Tonea

Alexia Nicole
David

Teodor Eduard
Sîrbu

Darius Nicuşor
Godja

Răzvan Cosmin
Mihoc

Ba, al meu e
mai frumos!,
ediţia a V-aLucas Gabriel

Popescu
Alexia Daciana

Bălan
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Daria Berindeiu

Ioana Roxana
Dene

Teo Cristian 
Mihali

Bogdan Gherman Angelina Nicole
Coman

Robert Graţian
Sitar

Suria Matei

Damaris Jeberean MMiirruunnaa  MMiirrccoovviiccii Andra Maria
Fudulu

Riana Ioana
Fudulu

Matei Boldan Raluca Ada 
Mihăilă

Tara Babici Raluca Levai

Ba, al meu e
mai frumos!,
ediţia a V-a

Raul Coandă Amy Cristina 
Andrei
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Sergiu Paraschiv

Briana Maria
Balog

Ioana Teodora
Stancea

Ioan Octavian
Stancea

Sanda Foncea Bianca Amira
Bârlog

Erich Brenforfer Vanesa Avrămuţ Florin Alexandru
Ţurlui

Larisa Borţoc

Cristian Seiman Paul Seiman Daria Mucenic David Mucenic

Adnana Elena
Firu Bălean

Ba, al meu e
mai frumos!,
ediţia a V-aSasha Dragomir
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Copiii în aforisme
Am născut copii în lumea asta întunecată
pentru că aveam nevoie de lumina pe care
numai un copil o poate aduce. Liz 
Armbruster

Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora
atingem cerurile. Henry Ward Beecher

Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem
unor timpuri pe care nu le vom mai apuca.
Neil Postman

Faptele copiilor sunt un testament pe care
îl primesc la maturitate de la
părinţii lor. Christopher Paolini

Lumea redevine nouă cu
fiecare copil care intră în viaţa
noastră. Robert Brault

Ne îngrijorăm despre ce ar
putea deveni în viitor un copil,
dar uităm că el este cineva şi
acum. Stacia Tauscher

Avem ghinion cu copiii noştri.
Cu toţii ajung să se facă mari.
Christopher Morley

Fiecare copil vine pe lume cu mesajul că
Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oa-
meni. Rabindranath Tagore

Copiii te fac să îţi doreşti să iei viaţa de la
început. Muhammad Ali

Atunci când încercăm să ne instruim
copiii despre totul din viaţă, ei ne învaţă
ce este viaţa. Angela Schwindt

Copiii descoperă totul în nimic; oamenii
nu găsesc nimic în toate. Giacomo 

Leopardi

Singurul lucru care merită să fie furat este
o sărutare de la copilul tău adormit. Joe

Houldsworth

Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a
lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru
viitor. John Fitzgerald Kennedy

Copiii nu îşi vor aminti de lucrurile mate-
riale pe care le-ai dăruit lor, ci de
simţămintele pe care le-ai împărtăşit lor .
Richard L.Evans

Rămâi copil atât timp cât poţi să fii copil.
Stephen Sondheim

Sufletul se vindecă atunci când eşti în
preajma copiilor. Feodor Dostoievski
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8 Martie - Ziua Femeii, Ziua Mamei
„E ziua ta, mămico!”

Î
mbrăcaţi în ţinute festive, cu poezioarele în-
văţate, copiii din grupa mijlocie A, îndru-
maţi de doamnele educatoare Lenuţa Terteci

şi Ioana Ivanovici, au pregătit
un spectacol cu ocazia zilei
celei mai importante per-
soane din viaţa lor,
MAMA!
Mamele copiilor au fost in-
vitate în ziua de 8 martie la
„Căsuţa piticilor” de la
DAF Junior, unde au ascul-
tat poezii dedicate lor, cân-
tecele despre mame şi au
vizionat dansuri moderne.
Micuţii artişti au dăruit
mamelor bucheţele de ghiocei, felicitări con-
fecţionate de mânuţele lor, urări din suflet,
sărutări şi îmbrăţişări încărcate de emoţii. În
final s-a sărbătorit cu tort, artificii, multe flori
şi voie bună! (V.T.)

O zi specială, pentru doamne speciale!

A
nul trecut, în data de 8 martie, mămicile
preşcolarilor din grupa mare A de la Gră-
diniţa PP Giroc au avut parte de o sur-

priză: un scurt program alcătuit din cântece,
poezii şi dansuri, pregătite de copiii lor şi doam-
nele educatoare Janina Terteci şi Florina
Berindeiu. Emoţiile şi lacrimile mamelor au
demonstrat faptul că s-au simţit cu adevărat spe-
ciale, sentiment datorat gesturilor simple, dar de
efect: o felicitare, o diplomă pentru “Cea mai
bună mamă”, un sincer şi inocent ”La mulţi ani,
mamă!” şi câteva versuri simple, dar care au
ajuns la inimile lor. Doamnele educatoare le
doresc mămicilor o primăvară frumoasă, plină
de dragoste şi multe bucurii din partea micuţilor
lor!

Lenuţa TERTECI

Un  buchet de cântece şi poezii
închinat  mamelor

M
ama este femeia care ne călăuzeşte
paşii, dar mai cu seamă ne veghează ca o
umbră, ca un înger, copilăria. Mama

este locul unde dragostea răsare pe pământ.
Prin  poezie şi cântec, copiii grupei mari de la
Grădiniţa P.P. Chişoda, împreună cu educa-
toarea lor, preţuind gingăşia şi farmecul matern,

au oferit mămicilor şi celor prezenţi în sală un
deosebit moment artistic închinat Zilei Inter-
naţionale a Femeii.
Într-o atmosferă primă văratică, micuţii i-au
surprins pe invitaţi prin dezinvoltură, fiind răs-

plătiţi cu multe aplauze pen-
tru frumosul măr ţişor
artistic oferit.
Momentul emoţionant
care a încheiat acest spec-
tacol a fost când cei mici
le-au  dăruit mamelor fe-
licitări în care ei au scris
primele cuvinte adresate
lor.
Copiii, prin întregul pro-
gram artistic, le-au oferit

mămicilor dragostea lor cu-
rată şi nevinovată.

LA MULŢI ANI, SCUMPE MAME!
Cosmina MĂRGUŞ

O zi cu mama mea

P
rimăvara... anotimpul renaşterii, al trezirii
la viaţă, face acum din ziua de 8 Martie
momentul cel mai plin de feminitate, zâm-

bete şi căldură sufletească! 8 Martie este o zi
dedicată mamei, în care încercăm să-i adresăm
un gând bun, o urare, un cadou, un gest sau
altceva semnificativ.

E ziua ta măicuță,
Te-așteaptă flori pe masă,

Și-un dar micuț te-așteaptă
Când ai să vii acasă.

Am să-ți sărut obrajii
La piept când mă vei ține

Și mâinile ce nu au
Odihnă pentru mine.

Într-un cadru de sărbătoare, alături de ghiocei,
narcise şi lalele, mămicile şi bunicile copiilor din
grupa pregătitoare au fost invitate la un program
special, plin de surprize. 
În cadrul activităţii desfăşurate pe centre de in-
teres, sub atenta îndrumare a educatoarelor,
copiii  şi-au verificat şi consolidat cunoştinţele
dobândite prin in termediul jocurilor:
”Numărăm, socotim” (matematică), ”Ce ştiu
despre?” (educarea limbajului), ”Scrisoare pen-
tru rândunică” (scriere). 
Ajutaţi de mamele şi bunicile lor, preşcolarii au
confecţionat felicitări şi au făcut torturi de
fructe, precum nişte adevăraţi cofetari. 
La final, copiii le-au oferit mamelor un cadou
muzical, câteva dansuri pe ritmuri moderne.

prof. înv. preşc. Oana SIMION



84

Berbec
((2211  mmaarrttiiee --  2200  aapprriilliiee))

Dragoste 
şi cuplu
Î

n anul 2013 viaţa ta

amoroasă va fi me dio-

c ră.

Multe complexităţi se vor

manifesta sub formă de

anxietăţi nedorite şi griji.

Dacă vei practica fermita-

tea şi răbdarea, îţi vei găsi

partenerul ideal de viaţă.

Dacă eşti căsătorit, atunci

este un moment oportun

să explorezi noi căi pentru

a-l menţine fericit pe cel

de lângă tine cât mai mult

posibil. 

Încearcă să-l convingi şi

să câştigi atenţia partene-

rului tău, din toată inima.

Este, de asemenea, timpul

pentru apropieri, în caz că

orice aspect negativ s-ar

putea instala în viaţa ta de

cuplu. Elimină toate gân-

durile negative, precum şi

golul dintre tine şi parte-

nerul tău. 

Sănătate

Î
n 2013 sănătatea ta

va fi, în general,

bună. Starea ta de să-

nătate va fi legată de bu-

năstarea şi sănătatea

celor din jurul tău, în

special a celor din fami-

lie. Axează-te pe aspec-

tele pozitive ale vieţii. 

La mijlocul anului poţi fi

expus unor alergii. 

De asemenea, s-ar putea

să ai şi unele probleme

dentare. 

Ai grijă de sănătatea ta şi

încearcă să eviţi produ-

sele lactate şi din carne

sau să le consumi în can-

tităţi cât mai mici.

Bani şi 
carieră
V

ei avea multe cheltuieli
financiare în acest an,
sub formă de investiţii în

afaceri sau preocupări de ca-
rieră. Pune-ţi în ordine finan-
ţele şi îndepărtează orice fel de
cheltuieli nedorite. Va exista o
necesitate presantă de mai
multă stabilitate financiară în
viaţa ta. În acest sens, este mo-
mentul să acţionezi. S-ar putea
să apară anumite obstacole, dar
urmează-ţi instinctul. Gân-
deşte-te de două ori înainte de
a te deda la orice fel de cheltu-
ieli extravagante. Cheltuieşte
bani şi pentru plăcerea ta, însă
asigură-te că nu cheltuieşti mai
mult decât îţi poţi permite.
În 2013, latura ta creativă şi in-
ventivă va fi în prim-plan. Lu-
crează în favoarea creării unei
relaţii amiabile şi compatibile
cu autorităţile şi colegii de la
locul de muncă. Rezultatele
negocierilor realizate la locul
de muncă vor fi vizibile anul
acesta. 
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Doi prieteni, un englez şi un chinez, se
plimbau împreună prin Londra.
- Uită-te la toate steagurile astea! Îmi
umplu sufletul de mândrie patriotică!
- Dar, Chan, tu eşti chinez, iar astea sunt
steaguri britanice!
- Da? Uită-te la etichete...

***
Scoţianul citeşte o carte şi din când în când
stinge lumina.
- Ce faci? întreabă soţia.
- Paginile pot să le întorc şi pe întuneric...

***
Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, frig năpras-
nic.
- D-apoi, vere, cum de nu ai luat şapca aia
cu urechi?
- De când am avut accidentul, nu o mai
port!
- Ce accident?
- Mi s-a oferit o palincă şi nu am auzit...

***

Mare concurs mare. Care este cea mai izo-
lată maşină. Vin cei de la Peugeot cu ultimul
model. Comisia întreabă:
- Aţi făcut testul cu pisica?
- Nu, cum testul cu pisica?
- Băgăm o pisică înăuntru… După două
zile pisica moare, nu mai avea aer, maşina
era ermetică.
Vine ultimul model de BMW, comisia 
întreabă:
- Aţi făcut testul cu pisica?
- Nu, ce test cu pisica?
- Băgăm o pisică înăuntru… După o zi
pisica moare fără aer. E într-adevăr cea mai
erme tică maşină.

Vin şi cei de la Logan. Comisia întreabă:
- Aţi făcut testul cu pisica?
- Da!
- Şi cum l-aţi făcut?
- Păi am băgat pisica înăuntru şi pe unde
scotea capul, chituiam...

***

Două blonde merg în pădure să-şi caute un
brad de Crăciun. După trei ore de mers prin
zăpadă, una dintre ele zice:
- Oare nu ar fi mai bine să luăm unul neîm-
podobit?

***

- Gigel, ce cadou i-ai cumpărat bunicii ca să
i-l pui sub bradul de Crăciun?
- O minge de fotbal!
- O minge de fotbal!? Păi, bunica nu joacă
fotbal!
- N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie
cărţi de citit?

***

La magazinul de metalo-chimice:
- Cu ce să vă servim, domnule fachir?
- Cu cinci kilograme de cuie de zece cen-
timetri. Soţia mea face curăţenie mare de
Crăciun şi vrem să schimbăm aşternuturile!

***

Soţia către soţ, la petrecerea de Revelion:
- Bravo, Mitică! Mai cântă vreo trei-patru
cântece!
- De ce să mai cânt, că m-am săturat!
- Cântă! Când cânţi, nu bei!
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File de istorie giroceanA

Portul popular tradiţional
din Giroc (1)

Portul tradiţional femeiesc

C
ostumul tradiţional bănăţean pentru
femei este alcătuit din cămaşă
(spăşel), poale, opreg, cotrânţă, piep-

tar, obiele şi opinici, la care se adaugă
piesele pentru acoperit capul. Acest costum
s-a dezvoltat odată cu cu istoria poporului
nostru, fiind expresia tradiţi-
ilor formate de-a lungul
veacurilor. Spăşelul şi
poalele sunt ţesute din in
şi cânepă, iar în secolul
XVII acestea au fost în-
locuite cu bumbacul.
Tehnica cusăturilor deo -
sebite din subzona Timi -
şoara, deci şi din Giroc,
care ornamentau spăşelul
şi poalele erau diverse.
Astfel, era cusătura pe fir
(împunsuriu), cu care se 
rea lizau grupări com-
pacte, cu desene geomet-
rice în diferite culori – alb,
roşu, negru, albastru –
punctate cu puţin galben,
portocaliu şi verde; uneori, desenele geo-
metrice sunt marcate cu chenare din
mărgele colorate. 
Cu punctul cruciu se creau motive geomet-
rice fitoforme sau abstracte. 
Şiurătura consta în festonarea cu bumbac
alb a marginilor desenului, executat în mo-
tive florale stilizate şi din tăierea părţii din

interior; între florile ciurate, spaţiile libere
se umpleau cu alte flori, mai mărunte;
spăşelul este ornat la guler de-a lungul 
deschi zăturii la piept; pe poale, decorul 
constă în motive florale, iar pe margini se
aplică cipcă în colţuri sau riciţă. 

Punctul bizantin sau punctul
bombiu este aplicat la
cotrânţele pe catifea neagră
sau mătase de diferite cu-
lori. Mai întâi sunt stabilite
formele, de obicei decoraţi-
u ni fitoforme şi, mai rar, 
figuri geometrice. Prima
parte a cusăturii este reali -
zată doar din bumbac alb,
iar apoi, peste această cusă-
tură, se aplică cea de-a doua
cusătură, din fir metalic
auriu sau argintiu ori fire de
mătase de diferite culori,
îmbinate cu mărgele din sti-
clă sau porţelan. 

Brâul femeiesc cuprinde o
dată sau de două ori talia femeii

şi are o lăţime între 35 şi 40 de centimetri.
Este confecţionat dintr-o fâşie de ţesătură,
urzeală din cânepă şi beteală din lână (păr
sau canură), decorată prin alesături în «pui»
mărunţi, dispuşi în registre transversale, de-
s părţite între ele cu vergi simple, linii,
dungi, cu motivul «dinţii lupului». 



87

Brăşirea este considerată ca fiind
de origine iliră şi este sinoni -
mul unor cuvinte ca bată,
baieră, bârnet, cuvinte care nu
se folo sesc în Banat. Brăşirea
are trei metri lungime şi 15
centimetri lăţime, ţesută din
lână, decorată din vergi longi-
tudinale simple, alternând cu
«dinţii lupului», linii ondulate
sau zig-zag-uri. Are culoarea
de fond roşu.
Cotrânţa (catrinţa) este o
ţesătură dreptunghiulară pur-
tată peste brâu şi poale (fiind
răspândită în toate zonele
ţării, dar şi în Europa). Piesele
tradiţionale erau cusute în patru
iţe din lână. Ţesătura era într-o
singură culoare în «perţi». Cro-
mati ca fondului şi a «perţilor»
este în funcţie de vârstă, în
tonuri mai vii sau mai închise.
Opregul este o piesă specifică
portului popular bănăţean.
Este constituit din două părţi:
petecul (obada) şi ciucurii
(ciocoţii). Opregele sunt ţe-
sute cu fir metalic argintiu în
fondul ţesăturii şi ac-
centuează aspectul fastuos al
costumului timişean.
Pieptarul sau burdicul este
confecţionat din blană de oaie. În
costumul femeiesc există două
tipuri de burdicuri: cel înfun-
dat, specific portului de lucru,
şi cel des picat. Burdicul pen-
tru costumul festiv este orna-
mentat cu «hiră» colorată,
târşeturi şi «bumbi», alături de
broderii fitoforme.
Obielele sunt confecţionate
dintr-o fâşie dreptunghiulară,
lucrată în patru iţe, folosindu-
se fire de lână colorată.
Obielele pentru femei se deo -
sebesc de cele bărbăteşti prin
cromatică, acestea fiind ţesute
în vergi viu colorate, verzi,

galbene şi alb-albastre pe un
fond roşu.
Opincile erau confecţionate
din piele de vită, iar odată cu
trecerea timpului au fost în-
locuite cu pantofi.
Pieptănătura şi modul de
aco perire a capului constitu-
iau, pe lângă alte elemente
vestimentare, însemne de
vârstă, stare socială şi civilă a
femeii bănăţene timişene.
Conciul de bani sau tulbentul
de bani este o podoabă speci-
fică comunei Giroc şi se dife  ren-
ţiază în mod deosebit prin

dispunerea monezilor pe acesta.
Monedele de argint se mon-

tează pe o bucată de pânză
groasă, întărită de un carton,
cu ajutorul unor inele fixate
pe marginea acestora. La
conciul de bani sunt dispuse
patru mone de mari în drep-
tul urechilor, apoi un şir de
bănuţi mici cu montură de
inele şi flori de argint. La tul-
bentul de bani monedele
sunt dispuse în şiruri ală tu-
rate, având între ele mici
ciorchini metalici.
Comaşa de bani sau gălanul
de bani este specifică zonei

de câmpie a Banatului. Ea este
formată din monede de argint

care sunt montate pe o bu-
cată de pânză groasă, întărită
de un carton. Ea este aşezată
pe capul neacoperit, în cazul
femeilor nemă ritate, şi peste
cârpă, în cazul femeilor mări-
tate.

Material preluat din 
monografia «Giroc – 

arc peste timp»
Fotografii puse la dispoziţie

prin bunăvoinţa 
familiei Gruiţa



88

L
ucrarea de doctorat a profesorului
Florin Golban, ,,Moşteniri antice
romane în practicile tradiţionale

agricole româneşti”, elaborată sub îndru-
marea prof. univ. Dr. Doina Benea şi
susţinută în faţa unei comisii formată din
Academician  Mihai Bărbulescu,  de la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, a cercetătorului Dorin Alicu de la
Muzeul de Etnografie al Transilvaniei şi a
prof. univ. Dr. Dan Ne-
grescu, şeful catedrei de
limbi clasice de la Univer-
sitatea de Vest din Timi şoara,
abordează pro b lematica
continuităţii elementu-
lui roman pe actualul te -
ritoriu al României,
dintr-o perspectivă mai
puţin abordată, şi anume
aceea a tradiţiilor popu-
lare. Studiul începe cu o
scurtă pre zentarea a
temei, a societăţii ro-
mane, a categoriilor so-
ciale romane, în
prim-plan fiind deţină-
torii de pământ, colonii
şi sclavii agricoli. Au fost
trecute în revistă şi lucrările istorice, de is-
toria religiilor sau folclorice necesare
studiului actual consi derând binevenită o
abordare cronologică a ceremoniilor şi
evenimentelor agrare, pe baza calendaru-
lui religios roman. 
În capitolul al doilea au fost analizate săr-
bătorile romane cu tentă agrară, ritualurile
aferente şi practicile agro-pas torale ce ţin
de evenimentele respective. La baza aces-
tui capitol au stat lucrările antice şi cele de

specialitate, pentru a înţelege mai bine
fenomenul. Lucrările antice, care au făcut
referire la practici şi ritualuri agrare, au
avut un rol esenţial în redactarea capitolu-
lui amin tit. Am evidenţia operele lui:
Ovidius, Varro, Vergilius, Horatius, Juve-
nal, Persius, Plautus, Tacitus, Columella,
Cato, Plinius cel Bătrân, Cicero, Macro-
bius, Lactantius, Arnobius şi mulţi alţii.
Au fost analizate pe rând sărbătorile ro-

mane cu specific agrar: Feriae
Semintiuae, Lu percalia,

Argeii, Cerialia, Fordi-
cidia, Ambarvalia, Par-
ilia, Robigalia, Floralia,
Rosalia, Consualia, Opi-
consiuia şi manifestaţiile
dedicate Dianei, Larilor,
Penaţilor şi Streniei.
Capitolul al treilea a sin-
tetizat obiceiurile agrare
ro mâneşti prezente în
calendarul agrar. Pe rând
au fost analizate sărbăto-
rile care au practici an-
cestrale: Ignatul,
Co lindele copiilor, Co-

lacii ritualici de Crăciun,
Semănatul, Butucul de Crăciun, Turca,
Sorcova, Pluguşorul, Carnavalul româ-
nesc, Alimori, Jujeul, Sîngeorzul, Blojul,
Caloianul, Rusaliile, Boul înstruţat,
Căluşarii, Sânzienele, Ultimul snop. La
unele dintre sărbătorile anali zate, domnul
profesor a constatat că nu au tradiţii ro-
mane, chiar dacă unii istorici sau folclorişti
au afirmat în diferite perioade istorice
acest lucru. 

Profesorul Florin Golban,
doctor în istorie
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Domeniul acesta a fost amplu analizat de
către istorici, folclorişti, etnografi şi oa-
menii de litere. Folclorul românesc a fost
capabil să păstreze o serie de elemente an-
cestrale, multe dintre ele romane, deosebit
de necesare studiului recenzat. De cele mai
multe ori şi datorită faptului că principala
ocupaţie a românilor a fost agricultura,
până în a doua jumătate a secolului al XX-
lea, manifestări arhaice s-au păstrat mai
bine decât la alte popoare.
Unde a fost cazul, autorul a punctat şi din
experienţa personală, ca fiu al satului Giroc,
unele obiceiuri trăindu-le în cadrul comu-
nităţii respective. A cules unele informaţii
de pe plan local, sau din satul Herneacova,
cum sunt colindele sau alte practici agrare.
În demersul întreprins a încercat să se axeze
pe riturile din această parte a ţării, dar de
multe ori a oferit şi informaţii din alte
provincii româneşti, acolo unde ritul din
Banat sau Ardeal era slab menţionat sau nu
exista deloc.
Capitolul al patrulea constă în realizarea
unor paralele, atât pe orizontală, cât şi pe
verticală între obiceiurile româneş ti şi cele
romanice, pe de o parte, şi între aceleşi obi-
ceiuri româneşti şi cele germane, slave sau
ale altor popoare, pe de altă parte. Din pă-
cate, pentru a putea efectua o cercetare mai
temeinică şi a argumenta cât mai bine unele
afirmaţii, autorul susţine că a întâmpinat
greutăţi în lipsa unei verigi importante, şi
anume spiritualitatea dacică. Despre ritua -
lurile religioase geto-dace, cu tentă agro-
pas torală nu ştim mare lucru. 
Poate pe filieră traco-geto-dacă cultura
românească a conservat ceva inedit, cum
este jocul Căluşarilor, care în formele sale
atestate în ultimele secole e cunoscut numai
în România şi poate fi considerat o creaţie
a culturii populare româneşti. Tot origine
dacică pot avea Turca, Pluguşorul, Caii lui
Sântoader, ritualul de invocare a ploii de
Caloian şi Ultimul snop.
Trecând la moştenirile romane în practicile
agrare româneşti, autorul a considerat vala-
bilă, în prima fază, teoria lui Tache Papa-
hagi, care susţinea că originea latină a unui
obicei sau ritual este garantată câtă vreme
aspectele respective le regăsim doar la

popoarele romanice. În urma cercetărilor
întreprinse, prof. Florin Golban a sesizat că
ritualuri şi practici agrare romane s-au per-
petuat cu certitudine la următoarele sărbă-
tori româneşti: Butucul de Crăciun,
Semănatul, Sorcova, Floriile, Sângeorzul,
Rusaliile şi Sânzienele. În privinţa Semă  -
natului, al Colacilor de Crăciun, al Boului
înstruţat există posibilitatea ca unele dintre
aceste ritualuri să se fi suprapus peste vechi
ritualuri geto-dace. În cazul Ignatului, Co lin-
delor Copiilor şi a Colacilor de Crăciun au-
torul are unele rezerve, datele de care
dispunem fiind prea puţine pentru a afirma
cu certitudine originea romană.
Sărbătorile agrare se încadrează în spaţiul ini-
 ţial şi cel terminal al unui lung proces de
evoluţie. Arheologia şi etnologia furnizează
istoriei religiilor informaţiile unui lung şir
generat de memoria colectivă. Rămân însă
netratate perioade istorice îndelungate pen-
tru care sursele nu ne furnizează nici un fel
de informaţii. Aceasta nu împiedică însă
formularea concluziei romanităţii mitolo-
giei şi a unor practici agrare româneşti, căci
este imposibil ca aceleaşi figuri mitologice
şi ritua luri să răsară din neant după secole
de „ev mediu întunecat”, copiind întâmplă-
tor obiceiuri antice. Nu este necesară o docu-
mentare pentru fiecare secol pentru a
observa perpetuarea unor structuri mitice,
analiza comparată permiţând reconstituirea
unui întreg pe baza elementelor iniţiale şi
finale. Aşa cum limba română îşi conservă
structura latină, dovedindu-şi originea la -
ti nă, folclorul românesc perpetuează prac-
tici romane clasice, confirmându-şi
ori ginea romanică. Poporul român, ca
popor romanic, a preluat şi perpetuat un
bagaj spiritual din antichitatea clasică, mi-
tologia şi folclorul fiind unele dintre com-
ponentele sale esenţiale.
Obţinerea titlului de doctor în istorie de
către profesorul Florin Golban constituie
un motiv de bucurie pentru mine, ca fost
profesor de istorie din ciclul gimnazial al
tânărului cercetător, tot aşa cum acest fapt
trebuie să fie şi un motiv de mândrie pentru
şcoala din Giroc pe care el a absolvit-o.

Prof. Octavian GRUIŢA



90

NNee--aarr  ttrreebbuuii  oo  mmiiee  ddee  aannii  ssăă  rreeccllăăddiimm
CCee--aamm  ssffăărrââmmaatt  aasseeaarrăă  ccuu  ddeessppăărrţţiirreeaa  nnooaassttrrăă
ŞŞii  nniiccii  aattuunnccii  nnuu--ii  ssiigguurr  cc--aamm  mmaaii  ppuutteeaa  ssăă  ffiimm
EEuu  ccrreeaannggaa  ttaa  ddee  aauurr,,  ttuu  ffrruunnzzaa  mmeeaa  aallbbaassttrrăă..

OO  uummbbrrăă  oo  ssăă  sstteeiiee  mmeerreeuu  îînnttrree  nnooii  ddooii
((NNooii  ccaarree--aamm  ffoosstt  ppee  vvrreemmuurrii  lliippiiţţii  ccaa  ddoouuăă  ppaallmmee

PPee  ppiieeppttuull  uunneeii  mmooaarrttee))  şşii  vveeşşnniicc  îînnttrree  nnooii
VVoorr  ccrreeşşttee  nneegguurrii  nnuummaaii  îînn  aappaarreennţţăă  ccaallmmee..

CCuuvvâânnttuull  ddee--aallttăăddaattăă  nnuu--ll  vvoomm  mmaaii  ffoolloossii,,
TTăăcceerreeaa  ffăărrăă  sseeaammăănn  ddee--aattuunnccii  nn--oo  vvoomm  mmaaii  ttaaccee..

VVoomm  ssttaa  mmeerreeuu  ccaa  zzeeiiii  ddeeaassuupprraa  şşii  vvoomm  ffii
CCuu  mmââiinniillee  ppee  ssccuuttuurrii  sseevveerrii  şşii  pplliinnii  ddee  ppaaccee..

TTrriişşttii,,  vvoomm  ccuunnooaaşşttee  cceeaassuull  nnuu  dduuppăă  ddeezzmmiieerrddăărrii
CCii  îînnttrreebbâânndd  îînn  ssttâânnggaa  şşii--nn  ddrreeaappttaa  ttrreeccăăttoorriiii,,
MMaaii  mmoorrţţii  ccaa  mmoorrţţiiii,,  ssiinngguurrii  şşii  ffăărrăă  rreemmuuşşccăărrii,,
NNee  vvoomm  cciiooccnnii  îînn  ccoossmmooss  ddooaarr  uunneeoorrii  ccaa  nnoorriiii..

SSăărruuttuurriillee  nnooaassttrree  ccuu  ffllăăccăărriillee  lloorr
NN--oo  ssăă  mmaaii  iinncceennddiieezzee  ppăădduurriillee  aallbbaassttrree
IIaarr  ssuufflleetteellee  nnooaassttrree,,  zzbbuurrâânndd  îînncceettiişşoorr,,

NN--oo  ssăă  ssee  mmaaii  îînnaallţţee  ccăăzzâânndd  mmeerreeuu  sspprree  aassttrree..

CCaa  nniişşttee  gghhiimmppii  vvoomm  ssccooaattee  ttrreeppttaatt  ddiinn  aammâânnddooii
AAdduucceerriillee--aammiinnttee  şşii  vvoomm  pprriivvii  llaa  cchhiippuull

IIuubbiirriiii  ccaarree  ccaaddee  şşoovvăăiittoorr  îînn  nnooii
CCuumm  ddiinnttrr--uunn  ţţăărrmm  ddee  ssttâânnccăă--nnttrr--uunn  ggoollff  aaddâânncc  nniissiippuull..

DDaarr  lliinniişştteeaa  ddee--aattuunncceeaa  nn--oo  vvoomm  mmaaii  rreeggăăssii,,
ŞŞii  ssiinngguurrii  vvoomm  ppeettrreeccee  cceellee  ddiinn  uurrmmăă  cclliippee

ÎÎnn  ttiimmpp  ccee  ppeessccăărruuşşuull  iiuubbiirriiii  vvaa  mmuurrii
BBăăttâânndd  îînnccăă  oo  ddaattăă  ddiinn  llaarrggiillee--ii  aarriippee......

Radu STANCA

Despărţire
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Î
n ziua de azi, când tot mai mulţi copii
preferă computerul şi televizorul în de-
favoarea jocului în aer liber, una dintre

misiunile noastre ca dascăli este şi aceea de
a le inocula elevilor ideea că mişcarea şi
sportul înseamnă sănătate şi că acolo unde

este un corp sănătos, este şi o minte sănă-
toasă.
De aceea, consider că a fost binevenită în-
tâlnirea elevilor mei din clasa a III-a de
la Şcoala cu clasele I-VIII Giroc cu Ionel
Pascota, campion naţional şi vicecam-
pion european la motociclism, care, în
anul 2004, a fost declarat “Maestru al
Sportului” de către Agenţia Naţională de
Sport.
Copiii au fost foarte entuziasmaţi de
această întâlnire petrecută joi, 29 martie
2012, chiar în timpul orei noastre de edu-
caţie fizică.
Au ascultat cu atenţie şi mult interes ceea ce
le-a povestit d-nul Pascota despre începu-
turile sale în motociclism, despre echipa cu
care lucrează, despre  numeroasele concur-
suri încununate cu succese şi premii, dar,
mai ales, despre antrenamentele dure şi
munca asiduă depusă pentru atingerea aces-

tor rezultate deosebite.
La îndemnul campionului, elevii i-au
adresat o mulţime de întrebări referitoare la
motoci c letele de concurs, viteza maximă
atinsă, ţările unde a concurat, accidentele
suferite şi premiile la care râvneşte în viitor. 

Punctul culminant al întâlnirii a fost
atins în momentul vizionării
unui videoclip cu imagini  din
concursuri, copiii fiind atât de
impresionaţi de manevrele spec-
taculoase si periculoase execu-
tate pe motocicletă, încât au scos
sunete de admiraţie şi au început
să aplaude.
La sfârşit, după primirea auto-
grafelor, a avut loc un schimb de
urări: elevii i-au urat d-lui Pas-
cota multă putere de muncă pen-
tru a-şi atinge toate ţelurile

propuse, iar dânsul le-a dorit copiilor  să de -
vină  şi ei, asemeni lui, oameni care să facă
cinste Girocului şi cu care noi, girocenii, să
ne mândrim. Nu ne rămâne decât să sperăm
că ambele urări se vor îndeplini, conştienţi
fiind că pentru acest lucru, ca de altfel pen-
tru orice succes obţinut în viaţă, e nevoie de
ambiţie, muncă şi multe sacrificii. 

Prof. înv. primar, Bianca CÎMPEANU

De vorbă cu un campion -
Ionel Pascota
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Î
ncet, dar sigur, tânăra solistă de muzi că
populară Doriana Talpeş îşi croieşte
drum prin vadul sinuos şi plin de 

meandre al folclorului autentic, de valoare,
din Banat. La o vârstă când alţii abia se în-
cu metă să bată la porţile cântecului popu-
lar, Doriana Talpeş îşi lansează cel de-al
doilea album: “Ăl mai bine-i în Banat”.
Solistă deja cunoscută şi reporter de nă dejde
la Televi ziunea Română – Timişoara, Do-
riana Talpeş dă, încă odată, dovada că 
va loarea nu aşteaptă vârsta. Tânăra solistă
şi invitaţii ei au reuşit să umple până la refuz
Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din
Timişoara. Şi cei prezenţi nu au avut ce să
regrete: timp de două ore s-au bucurat de un
program de dansuri şi muzică populară de
excepţie, plus noul album oferit cu multă
genero zi  tate de solistă tuturor celor
prezenţi în sală.
Pe lângă sărbătorita zilei, pe scenă alături de
Doriana au urcat o serie de artişti consacraţi
din Banat, dintre care amin tim: Felicia
Stoian, Florin Pistrilă, Ghiţă Călţun

Brancu, Maria Milu-Sorescu, Dumitru
Stoicănescu, Dumitru Teleagă, Carmen
Popovici-Dum bravă şi Liliana Laichici. 

Spectacolul a fost întregit şi de
prestaţia unor instrumentişti em-
blema tici pentru folclorul local:
Cristi Bălteanu, Cristi Ianoşigă,
Costel Moldovan, Florin Iova,
Liţă Baniciu, Marian Todor, Mar-
ius Cârnu, Mihai Nicola, Mircea
Ardeleanu, Mircea Ardeleanu
junior, Ovidiu Lup şi Sorin Dum-
bravă, precum şi de prezenţa
dansatorilor de la Ansamblul
Timişul al Casei de Cultură Tim-
i şoara. Prezentarea spectacolului
le-a apar ţinut Feliciei Stoian şi
Danielei Băcilă.

V. TOMOIAGĂ

Valoarea nu aşteaptă vârsta

Acest album ne dovedeşte că atunci
când există seriozitate şi talent, când
ştii să îţi alegi colaboratorii, poţi să

încerci să te ridici la valoarea creatoare
a înaintaşilor noştri. Printr-o diversi-

tate ritmică, melodică şi tematică, albu-
mul vine să întregească paleta valorică
a cântecului popular bănăţean, putând
fii un exemplu pentru şi mai tinerii in-
terpreţi. Albumul încheie încă o etapă

în demersul Dorianei ca solist păstrător
şi continuator al valorilor noastre spiri-
tuale. Sunt convins că şi cele care vor
urma vor face saltul calitativ, inerent

unei munci continue şi bine organizate.
Felicitări, Doriana!

Gelu STAN
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Potrivit tradiţiei creştine, sunetele clopotelor
simbolizează glasul lui Dumnezeu şi al sluji-
torilor săi. Clopotul şi clopotniţa au fost intro-
duse în primul mileniu al creştinismului. Dar,
mai întâi, a apărut toaca şi apoi clopotul. Toaca
este un ins trument muzical de percuţie din
clasa idiofonelor, folosit în liturghia ortodoxă.
Toaca şi clopotele sunt singurele instrumente
muzicale acceptate de Biserica Ortodoxă. Toaca
este con s ti tuită cel mai adesea dintr-o scândură
de lemn sau, uneori, dintr-o placă groasă de
f ier încovo iată, în care se bate cu unul sau
două ciocănaşe, la orele f ixate pentru rugă ciu -
ne. Percuţia se face în mod ritmic şi, în funcţie
de locul în care placa de lemn sau metal este
lovită, se pot obţine sunete cu înălţimi diferite,
creându-se astfel o linie melodică simplă”.

(Despre toacă şi clopot în tradiţia creştină)

G
irocul, a găzduit marţi, 10 aprilie, iar
Timi şoara, miercuri, 11 aprilie
2012, a V-a ediţie a Festivalului “În

glas de toacă”. Dacă la Giroc toacele au ră-
sunat în  grădina de vară a Căminului Cul-
tural, la Timişoara s-au auzit în faţa
Catedralei Mi tropolitane. Acest festival, in-
trat de-acum în tradiţie, a avut loc cu
binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte
Mitropolit dr. Nicolae Corneanu, al
Mitropoliei Banatului, şi a fost organizat de
Primăria Giroc, în colaborare cu Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Timiş. Printre
invitaţii de vază au fost Răzvan Hrenoschi,
şef Serviciu Relaţii Publice la Consiliul
Judeţean Timiş, Ciprian Cipu, directorul
Centrului pentru Cultură şi Artă al Judeţu-

lui Timiş, preotul Zaharia Pereş, consilier
cultural la Mitropolia Banatului, mu zi -
cologul Gelu Stan, realizator la Radio Timi -
şoara, preoţii parohi Adrian Chermeleu,
Daniel Mateia, Traian Debucean, preotul
Nicolae Jebelean, de la Buziaş, preotul Cos-
min Pleşa. Alături de ei au participat nu-
meroşi spectatori şi, ca în fiecare an, “tocaşi”
din întreg judeţul.
În timpurile străvechi, toaca era cel mai sim-
 p lu şi cel mai uşor mijloc de a chema creş-
tinii la sfintele slujbe, îndeplinind acest rol
atunci când clopotele nu existau încă în cul-
tul creştin. În ritm de toacă şi-au potrivit
creştinii paşii în primele secole, astfel încât
şi în Biserica Ortodoxă Română s-a păstrat
acest instrument stră vechi, cu o bogată
semnificaţie spirituală. În credinţa creştină
se mai spune că: “Toaca este o rugăciune
adusă lui Dumnezeu, marcând trecerea de
la timpul cotidian la timpul liturgic”.

“În glas de toacă”,
Giroc 2012, ediţia a V-a
Cântecul toacei face legătura între pământ şi cer, între uman

şi divin, între ceea ce se cunoaşte şi ceea ce nu se cunoaşte
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Bătută la diverse ore, toaca punctează tim-
pul de peste zi, chemând la rugăciune şi 
slujbă. Atât creştinii din lume, cât şi
călugării, cunosc sunetul bătutului în toacă,
care îi cheamă zilnic la rugăciune. Baterea
în toacă, înainte de începutul slujbei,
cheamă pe toţi creştinii în Biserică. Toaca
nu este o creaţie pur estetică sau culturală,
ci este un text liturgic, este o rugăciune, un
mijloc de înălţare a omului la Dumnezeu.
Cântecul toacei face legătura între pământ
şi cer, între uman şi divin, între ceea ce se
cunoaşte şi ceea ce nu se cunoaşte.
În deschiderea festivalului de toacă de la
Giroc au vorbit domnul primar Iosif Ionel
Toma, domnii Răzvan Hrenoschi şi
Ciprian Cipu, precum şi preotul Zaharia
Pereş, care a transmis cu acest prilej mesajul
Înaltprea sfinţitului Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu adresat organizatorilor şi partici -
panţilor la acest festival.
La a cincea ediţie a Festivalului „În glas de
toacă” Girocul a fost reprezentat de Corala
Giroceana şi de tinerii îndrumaţi de prof.
Alina Cuibariu Jumugă: Daniel Cuibariu
Jumugă, Angela Cuibariu Jumugă, Amelia
Trifu, Paula Romitan, Andreea Fălcuşan,
Bogdan Blescun, Carina Udrişte, Denis
Matei, Diana Sabău, Iuliana Câmpean,
Emanuel Câmpean şi Gabriel Saftiu. Tot în
cadrul festivalului a fost prezentată şi o
scenetă de teatru, cu caracter religios. 
Reprezentanţii Timişoarei au fost Andrei
Busuioc şi Gabriel Bâlea. Tot din oraş, de la
Şcoala de Arte, au fost prezenţi în festival
Adrian Alionte, Andrei Guţă, Amelia Pavel
şi Tiberiu Vidrescu. Multe localităţi timi -
şene, comune şi sate, au avut şi ele trimişi la
cea de-a cincea ediţie a Festivalului „În glas
de toacă”: Giarmata – binecunoscuta solistă
de muzică popu lară Maria Petchescu;
Buziaş – părintele Nicolae Jebeleanu şi
Ionel Ababei; Foeni – Flavius Budelecan şi
Andrei Şchiopu; Hitiaş – solista Elena
Timariu, Cristian Narcis Todorescu,
Adrian Mihai Minoiu, Alexandru Denis
Unipan; Alioş – Demirgen Olteanu, Bog-

dan Bucur, Tiberiu Miclăuş, Daniel
Chircu, Adrian Ardelean, Ovidiu Gheară;
Ghiroda – Sergiu Popovici, Caius Popovici,
Sergiu Păuleţ, Dacian Seiche Stanciu,
Rafael Pop. La Timi şoara, spectacolul a fost
întregit prin aportul solistei Liliana Savu
Badea, de la Buziaş. 
Prezent, ca în fiecare an, la festivalul de
toacă, atât la Giroc, cât şi la Timi şoara, a
fost timi şoreanul Sava Albu. „Bat toaca de
la trei ani, ne spune omul, iar ciocanele
acestea au peste 50 de ani, le am de la bunicii
mei...”

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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File de istorie giroceanA

C
ostumul tradiţional bărbătesc este
compus din cămaşă, pantaloni, brâu,
chintuş sau pieptar, pălărie sau

clăbăţ. Bărbaţii purtau pe cap căciuli din
blană de miel, numită clăbăţ; cei tineri pur-
tau clăbăţul ţuguiat, cu vârful drept, iar cei
mai în vârstă cu vârful răs-
frânt.
Cămaşa era confecţionată
dintr-o lăţime de pânză
pentru faţă şi spate, cu o
tăie tură la mijlocul
lungimii, pentru cap. De
umeri erau prinse
mânecile. Mai târziu au
apărut două variante de
cămăşi. Cea lungă până
deasu pra genunchilor,
confecţionată din pânză
de bumbac sau bumbac
ames tecat cu cânepă, era
folosită zilnic, la lucru;
existau şi cămăşi pentru
duminici sau ocazii fes-
tive. Acestea din urmă
erau confecţionate din
pânză de «cinari» subţire,
adică cinci foi de pânză.
Sub braţ aveau «clenţuş», iar
la încheietura mânecilor, «pumnaşi».
Gulerul era răsfrânt sau înalt şi drept. A
doua variantă de cămaşă este lungă,
ajungând până la pulpe. Ornamentul dispus
pe guler, mâneci şi poale era 
alcă tuit din figuri geometrice, cu o cusătură
numită «la fir» şi realizată cu mătase albă

sau colorată (roşu aprins doar pentru
tineri). Pe poale, ornamentele sunt realizate
geometric sau fitoforme, cu bumbac alb,
roşu şi negru, în tehnica broderiilor perfo-
rate (cu şiurătură).
Pantalonii, izmenele sau şioa recii erau con-

fecţionate din aceeaşi pânză ca
şi cămaşa şi erau de mai
multe feluri. Cei de lucru
erau confecţionaţi din
dimie groasă de culoare
neagră sau brună. Şioareşii
de duminică sau de sărbă-
toare erau confecţionaţi
din «abă» (habă), «şubă» în
vorbirea girocenilor, o
dimie de calitate supe-
rioară.
Pieptarul şi şuba de iarnă
erau confecţionate din
piele, iar pe interior erau
îm b lănite. Acestea erau or-
namentate cu aplicaţii din
fâşii de piele co lo rată şi
oglinzi îmbinate cu diverse

broderii din culori. Aceste
pieptare le confecţionau bărbaţii şi erau
purtate atât în zilele de lucru, cât şi în cele
de sărbătoare de către cei mai în vârstă. Cel
festiv era de co rat cu aplicaţii din piele şi
broderii, iar cel purtat în zilele lucrătoare nu
avea nici un fel de aplicaţii.

Portul popular tradiţional
din Giroc (2)

Portul tradiţional bărbătesc
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Chintuşul era confecţionat dintr-o pânză
albă, mai groasă, având gulerul cu rever
înalt. Aproape întreaga suprafaţă era
acoperită cu ornamente formate din 
«şinioare» ca: “pene” (cea mai des întâlnită
fiind “pana ungurească”), «tulpini»,
«ocheţi», încheindu-se cu două sau trei
rânduri de nasturi.
Brâul era piesa folosită pentru strângerea
şi fixarea cămăşii pe corp. Brâul poate fi
ţesut în două iţe, longitudinal, în diferite
culori şi ţesut în tehnica alesăturii. Brâul

a înlocuit odată cu trecerea timpului
«praşchia», care era confecţionată din
piele, având o lăţime de circa 30 de cen-
timetri.
Duruţul sau şuba bărbătească cu caracter
festiv era la început de culoare albă, iar cea
confecţionată pe la începutul secolului
XX era vopsită verde. Aceasta era decorată
prin aplicaţii de şinioare negre, dispuse pe
linia croiului, iar pe guler prin şiruri de
tighele albe, care formau rozete.
Încălţămintea era formată din opinci şi
obiele. Obielele erau confecţionate din
dimie de o singură culoare, albă sau gri.
Cele festive erau ţesute în «coţche»
(pătrăţele), în culori vii pentru cei tineri şi
în culori închise pentru cei mai în vârstă.
Opincile erau confec ţionate din piele şi în
timp au fost înlocuite de cizme, ghete sau
pantofi la portul festiv.

Material preluat din monografia 
“Giroc - arc peste timp”

Fotografii puse la dispoziţie 
prin bunăvoinţa familiei Gruiţa
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D
oamna dirigintă, prof. Gabriela
Vlasie, ne promisese, cu ceva
timp în urmă, o excursie pe un

traseu surpriză. Iată că s-a ţinut de
promisiune şi duminică, 25 martie, clasa
noastră, a VII-a, a pornit la drum.
Unde? Pe o rută frumoasă: Timişoara –

Reşiţa – Ocna de Fier – Dognecea şi
retur. La Reşiţa ne-am plimbat prin
centrul municipiului, am admirat Fân-
tâna cinetică, fără apă la orele dimineţii,
am făcut cumpărături din centrul 
comer cial Nera şi am vizitat Grădina
zoologică. Ne-au impresionat leii şi

urşii, am admirat colo ritul păunilor, dar
am sesizat totodată tristeţea lor, mai cu
seamă a babuinului singuratic în cuşca
lui.
La Ocna de Fier ne-a întâmpinat, cu
bucurie şi cu frumoase cuvinte, domnul

inginer pensionar Cons -
tantin Gruescu, realiza-

torul unui muzeu
original, în propria sa
locuinţă: muzeul de mine-
ralogie estetică a fierului.
Cel mai mult ne-am 
bucurat când am ajuns la
Dognecea, căci acolo am
vizitat complexul turistic
„Colţ de rai”, unde ne-am
plimbat pe lac cu hidrobi-
cicletele.
Încă nici nu ne întorse -

sem acasă, iar noi am şi
rugat-o pe doamna dirigintă

să organizeze şi duminica următoare o
asemenea excursie pe placul nostru.
Mulţumim, doamna dirigintă! 

Deian STANOIEV, 

clasa a VII-a, Şcoala cu cls. I-VIII 
„Iosif Ciorogariu” Chişoda

O duminică de neuitat
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Taur
((2211  aapprriilliiee --  2211  mmaaii))

Dragoste
şi cuplu

P
acea şi calmul vor fi

prezente în relaţia

ta, aşa cum îţi place

ţie. Totuşi, vei întâmpina

şi o anumită opoziţie la ac-

ţiunile tale de dragoste.

Dacă eşti singur, vei atrage

potenţiali parteneri. Dacă

eşti într-o relaţie, te vei

apropia mai mult de parte-

ner. Fii conş tient de acţiu-

nile tale din zona

dragostei. Sunt posibile

unele relaţii intime, însă

pe cât de mult posibil ţine-ţi

în frâu dorinţele. Răbda-

rea este cheia în relaţie.

Lasă să prevaleze armo-

nia, pentru ca apoi încre-

derea în tine însuţi să

revină în mod natural.

Sfârşitul anului te va ajuta

să te hotărăşti în ceea ce

priveşte rezultatul diferi-

telor relaţii.

Sănătate

Î
n anul 2013 îţi

vei folosi energia

la capacitatea

maximă. Păstrează

un echilibru între

muncă şi petrecerea

timpului liber. 

De asemenea,

acordă importanţă

igienei şi curăţeniei.

În general, vei avea o

vitalitate bună de-a

lungul anului. 

Ţine-ţi în frâu tem-

peramentul şi păs-

trează echilibrul,

deoarece ai putea

ajunge să ai prob -

leme de sănătate ne-

dorite.

Bani şi
carieră

Î
n acest an este nevoie de
multă reconciliere în dome-
niul financiar. Circumstan-

ţele şi mediul te împing la
cheltuieli maxime. Există posi-
bilitatea să-ţi îmbunătăţeşti
confortul din viaţa ta. Nu fi prea
indulgent în ceea ce priveşte
cheltuielile financiare. Sfârşitul
anului te găseşte cu o sumă
mare de bani, în urma unei re-
compense sau, pur şi simplu,
obţinută prin noroc.
Intuiţia şi inteligenţa vor fi cele
mai mari atuuri pentru anul
2013. Deşi va exista o anumită
trândăveală la început, spre
sfârşitul anului vei ieşi cu brio
în acest domeniu. Fă-ţi munca
de teren bine şi lasă restul pro-
blemelor pentru viitor. În
această perioadă vei obţine un
sprijin bun din partea autorită-
ţilor. Înainte de a te aventura în
orice teritoriu nou în domeniul
profesional, informează-te şi în
legătură cu detaliile tehnice. Ar
putea exista obstacole în ofer-
tele de parteneriate. Există po-
sibilitatea să schim bi domeniul
profesional.
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Trâmbiţ, dobe, larmă, chihot,
Fluier, strigăt, râs şi ropot...

Şie să fie? Şie să fie?
Iacă-n târg, „minajărie”!
O „comegie” d’a cu fiară
Şî-mprejur lumie şî ţară.
În căl’etcă, o măimucă

Baş ca omu mânca nucă;
Alta, blăstămată, şoadă,
Să ţânea numa’ în coadă,

Ş-alcel’e, mâncale-ar focu –
Nu-ş găseau o clipă locu.

Lupi, urşi, mâţe, oi, cornuce,
Fel dă fel dă joavini sluce,
Chiţorani, arişi şi vulturi

Dă prân lume, dîn ţânuturi
D-elea gâbe, d-elea rele

Feri-mă, Doamne, dă iel’e!
Mulce-am văz’t, pă bani viedz bine,

Cum nu vege orisîşine.
D-apăi l-am văzut anume

P-„ăl mai tare om dîn lume”
Care să juca cu l’eii

Şî-i băcea dă-i lua toţi zmeii!
Cui l-o doborî-n ţărână

Işia că-i plăceşce-n mână
O hârcie d-a d-o sută

Fără dă n’işi o dispută.
Dar cum mi ce puni cu neamţu,

Care-n ghinţ îţ rupe lanţu?
Să loviau fişiorii-n coace:

„Şine-i? Unge-i? Care poace?”
Când d’odată, - iacă-amarul!

Sandu Blegia – tăbăcaru,
Să sufulcă şî tuşeşce

Lângă „comegianţ” să-opreşce.
Să râgea ńeamţu dă Sandu,

Dară Sandu, fişiorandu,
Mi-l cuprinsă dă subsoară
Şî nu să lăsă cu „doară”!

Strânjie-l! Suşie-l! Zî-i pă nume!
Ălui mai tare dân lume!
Gâbâia neamţu, - a silă

Dar lui Blegia nu-i fu milă...
Hopa-ţupa, ţupa-hopa!

Ş-o găsât nemţoniu popa!
Ţân’e-l, lasă-l! Ia-l dă mână!
Zdup cu ńeamţu în ţărână!

„Bravo! – Sandu să trăiască!”
Dar când fu să îi plăcească
Işie neamţu: „Abăr, frace...

Nu să pringe, că-i pă space!”
Vrea: Că-i pungă şî că-i ceacă

Suta zuitată s’o facă!
„Nu ce jioşi cu mine, dragă,
Asta viedz în cap ţ-o bagă!
N-ascult vorbe io, - şî glume
Când mi-s io mai tare-n lume

Ş-adă suta!” – işie Blegia
Că dă nu: ’ţ fac prau comegia!!!”

Victor Vlad DELAMARINA

Ăl mai tare om
din lume
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V
izita noastră în SUA începe la... Bu-
dapesta, unde ne îmbarcăm într-un
avion al companiei Lufthansa cu di-

recţia Munchen, ajungând la destinaţie
după un zbor de o oră şi un sfert. De aici, la
bordul unei aeronave mult mai mare, poate
până la 400 de pasageri, ne îndreptăm spre

San Francisco, destinaţia călătoriei noastre.
Avionul survolează la înălţimea de peste
10.000 de metri teritoriul Olandei, Marea
Nordului, Nordul Scoţiei, Sudul Islandei şi
Sudul Insulei Groenlanda, după care
coboară spre Sud, peste Marea Baffin şi 
insula cu acelaşi nume. Acum, de la
înălţime, cerul fiind senin, se putea vedea
covorul de gheaţă şi zăpadă ce acoperea
imensitatea insulei, iar deasupra mării din
vecinătate, care era şi ea îngheţată, se ob-
servau fisurile din gheaţă, pe care apa le
lărgeşte treptat odată cu venirea primăverii
şi a verii. Pe direcţia Sud-Vest traseul de
zbor urmăreşte ţărmul de vest al Golfului

Hudson, survolând Platoul Canadian,
acoperit cu zăpadă şi gheţari, dar şi nu-
meroase lacuri glaciare, după care trece
peste Munţii Cordilieri şi Munţii Cascade-
lor, până spre Oceanul Pacific, unde, trep-
tat, coboară spre aeroportul din San
Francisco, aflat în imedia ta apropiere a

oceanului. Zborul de la Munchen la San
Francisco a durat 12 ore şi jumătate,

fiind foarte greu. Noroc cu varietatea
programelor oferite de monitoarele
aflate în faţa fiecărui pasager şi care
recepţionau filme, muzică, emisiuni
sportive, emisiuni pentru copii sau se
putea urmări, pe o hartă a lumii,
traseul de zbor al aeronavei.

Excursie San Francisco-
Las Vegas-Marele Canion

Una din surprizele oferite de rudele
noastre, George şi Lidia, a fost excursia

până la Marele Canion, pe parcusul a patru
zile, 29 martie - 1 aprilie 2012, cu trei nopţi
cazare la Las Vegas. Iniţial, nouă ni se părea
a fi un timp prea îndelungat alocat pentru
două obiective, dar ei cunoscând lungimea
traseului de aproximativ 2600 kilometri
(dus-întors), complexitatea şi măreţia
locurilor ce urmau a fi vizitate, timpul alo-
cat a fost foarte bine împărţit în vizitarea a
două din marile minuni ale lumii, fiindcă
Las Vegas este fără îndoială una din marile
minuni realizate de om pe parcursul unui
secol, iar Marele Ca nion este minu nea rea -
lizată de natură pe parcursul a milioane de
ani.

Jurnal de călătorie
Drumuri americane
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Drumul până la Las Vegas, ce măsoară 540
de mile (860 de kilometri), îl parcurgem în
opt ore şi jumătate, doar pe autostradă cu
două până la cinci benzi de circulaţie pe
sens. În prima jumătate, autostrada străbate
teritoriul cuprins între Munţii Coastelor şi
Depresiunea San Joaquin Valley, o zonă
montană, dar fără păduri, urmată de o
câmpie întinsă, acoperită de culturi de por-
tocali, mandarini, nuci, viţă-de-vie, piersici,
cireşi, avocado, plante medicinale, legume
şi pe alocuri chiar grâu, toate irigate prin pi-
curare la rădăcină. Tot aici este ame-
najată şi o mare crescătorie de
vaci, care după întinderea, densi-
tatea animalelor şi mirosul ce se
simţea pe autostradă până la câţiva
kilometri distanţă, număra cu sig-
uranţă câteva mii de exemplare.
Clima acestui ţinut este mediter-
aneană, cu verile călduroase şi se-
cetoase şi iernile blânde şi
ploioase. Terenurile neirigate,
dealurile şi munţii, de la sfârşitul
primăverii până toamna suferă din
cauza secetei, iar vegetaţia spon-
tană se usucă. Pe suprafeţe întinse,
câmpia este străbătută de canale be-
tonate, pe marginea cărora se află
staţiile de pompare ce asigură irigarea unor
suprafeţe imense de teren. Pe dealurile ce
mărginesc autostrada până spre Modesto se
poate vedea un număr impresionant de
mare de centrale eoliene, ce pun în valoare
forţa vântului şi care produc energie elec-
trică. Înaintând spre statul Nevada, vege-
taţia este tot mai săracă, fiind formată din
spini, palmieri pitici şi cactuşi, iar dealurile
şi munţii sunt complet lipsiţi de vegetaţie.
Apropiindu-ne de Las Vegas, pe lângă acest
deşert de piatră mai apar şi porţiu ni mici de
nisip. Temperatura foarte ridicată, în cea
mai mare parte a anului, relieful monoton,
format din dealuri şi depresiuni acoperite
doar de piatră şi nisip, lipsa oricărei forme
de vegetaţie nu aveau să anunţe că după
peste opt ore de mers aveam să întâlnim
unul dintre cele mai fascinante oraşe ale
lumii, care la începutul secolului al XX-lea
nu exista, iar acum a trecut de un milion de
locuitori.

Oraşul Las Vegas nu se impune prin întin-
dere sau prin numărul de locuitori, ci prin
măreţia hotelurilor, a cazinourilor, a vieţii
de noapte şi a sumelor imense de bani ce se
rulează aici. Este unic în felul său în lume,
fiind conside rat “oraşul extravaganţei ame ri-
cane”. Este vizitat anual de peste 40 
milioane de turişti, care în majoritate vin
aici cu un singur gând, să se îmbogăţească
la jocurile de noroc organizate în sute de
cazinouri. Aeroportul este al 15-lea ca
mărime din lume, aici au loc anual peste

570.000 de decolări şi aterizări şi se orga-
nizează în jur de 22.000 de evenimente. Ma-
joritatea hotelurilor au între 40 şi 50 de etaje
şi însumează în total peste 125.000 de
camere. Criza economică se pare că a lovit
şi aceste locuri, astfel că profitul cazi-
nourilor a scăzut cu 5 miliarde de dolari, iar
multe din casele construite în suburbii sunt
goale. S-a calculat că din toţi turiştii care
vin în Las Vegas, 85% practică jocurile de
noroc în cazinouri şi pierd în medie 665 de
dolari de persoană. 
Las Vegas-ul este mai mult decât un oraş,
este un spectacol continuu, dar cu un mo-
ment de vârf seara şi noaptea, în special în
Fremont Street cu explozie de sunet şi lu-
mină sau pe Strip, unde pot fi admirate
show-uri gratuite de pe stradă, precum
erupţia vulcanului de la Cazinoul Mirage,
des chis publicului în anul 1989 şi care re-
produce în fiecare seară pentru 15 minute o
erupţie vulcanică. 
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Disputa dintre Sirene şi Piraţi este
prezentată la Hotelul Cazino Treasure
Island, show-ul fântânilor de apă  la
Hotelul Bellagio şi tot aici este ame-
najată o colecţie floral-peisagistică de
excepţie.
Arhitectura oraşului reproduce cele
mai semnificative construcţii din cul-
tura umanităţii. Astfel, cultura
egipteană este reprezentată în
miniatură de prezenţa piramidei şi a
Sfinxului. Cultura romană este domi-
nată de Caesar’s Palace, în jurul căruia

sunt reproduse temple romane în stil
ionic, doric şi corintic, impunătorul
Coloseum şi Forumul roman cu statu-
ile unor împăraţi romani. Renaşterea
italiană este reprezentată de Hotelul
Cazino Veneţian care reproduce Palatul
Dogilor din Veneţia, holul acestuia
fiind decorat cu reproduceri ale picturii
renascentiste italiene. Fiind vorba de
Veneţia, în faţa hotelului, în plin bule-
vard, este amenajat un canal peste care
trece Podul Rialto, re p roducerea renu-
mitului pod veneţian de la sfârţitul secolu-
lui al XVl-lea pe sub care se plimbau
gondolele. Parisul nu putea lipsi nici el din
această babilonie arhitecturală, fiind repro-
duse Arcul de Triumf, Turnul Eiffel şi
Hotelul Cazino Paris, iar New-York-ul este

reprezentat de câţiva zgârie-nori ce se
ridică la zeci de etaje înălţime, domi-
nate spre bulevard de măreaţa Statuie
a Libertăţii. Lumea circului este
reprezentată de unul din cele mai
mari hoteluri din oraş, Circus Circus,
iar lumea îndepărtatei Asii, de Impe-
rial Palace. 
Parcarea în toate hotelurile este gra-
tuită, fiind asigurată de propriile par-
cări supraetajate ce se ridică până la
10-13 etaje.
Ca o curiozitate, în toate cazinourile,
dacă joci la unul din nenumăratele

aparate, eşti servit pe gratis cu orice băutură
răcoritoare sau alcoolică, cu condiţia să dai
chelneriţei un dolar ciubuc, fiindcă altfel la ur-
mătoarea comandă rişti să aştepţi mult şi bine.

Prof. Octavian GRUIŢA
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Î
nvierea Domnului reprezintă baza pe care
se sprijină întregul edificiu al religiei creş-
tine, fundamentul credinţei, al spiritual-

ităţii noastre. Cuvântul “Paşti” este de
provenienţă ebraică, însemnând trecere. La
Paşti, evreii îşi aminteau cu sărbătorire de tre-
cerea prin Marea Roşie spre libertatea din
pământul făgăduinţei. Noi,
creştinii, serbăm Paştile în
amintirea răscumpărării
neamului omenesc, prin Pa-
timile, Moar tea si Învierea
lui Hristos, a Mielului nevi-
novat si preacurat, Care a
luat păcatele lumii, în 
amin tirea mântuirii noastre
din robia diavolului si a pă-
catului. Paştile sunt cea mai
veche sărbătoare creştină.
Ele au început a fi serbate
imediat după Învierea lui
Hristos, fiind prăznuite de
Apostoli, care au îndemnat
pe credincioşi să le serbeze şi ei:
“Drept aceea, să prăznuim nu cu aluatul cel
vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al 
vi c leşugului, ci cu azimile curăţiei şi ale ade-
vărului” (I Corin teni, 5, 8), spunea Sfântul
Apostol Pavel, adresându-se creştinilor din
Corint. 
Slujba de Paşti şi din toată Săptămâna lumi-
nată reprezintă gândirea, simţirea şi trăirea
cea mai înaltă pe care o cunoaşte Biserica
Ortodoxă. Ortodoxia în cea mai înaltă cotă a
ei se cuprinde şi se manifestă în slujba de la
Paşti şi din toată Săptămâna luminată. Slujba
de la Paşti cu toate implicaţiile ei în gândirea
si trăirea ortodoxă este culmea spiritualităţii
ortodoxe. În acest cadru pregătit de rân-
duielile de slujbă ale Triodului, credincioşii
ortodocşi se întâlnesc cu Domnul Hristos cel
înviat, cu biruitorul morţii şi al iadului, cu Cel
ce a călcat cu moartea pe moarte. La slujba de
la Paşti prăznuim “Paştile cele de taină”,
“Paştile cele curăţitoare”, “Paştile cele

veşnice”, “Paştile care au deschis nouă uşile
raiului”, pe Hristos însuşi, “Paştile cele mari
şi prea sfinţite”, “Paştile cele ce sfinţesc pe toţi
credincioşii”, preînchipuim prăznuirea cea
din veşnicie, din “ziua cea neînserată” a Mân-
tui torului nostru. Învierea din morţi a lui
Hristos e evenimentul pe care îl avem în

vedere la Paşti, nu ca pe un
eveniment din trecut, ca pe
un eveniment care s-a
sfârşit şi şi-a împlinit ros-
tul, ci ca pe un eveniment
prezent şi viitor, nu prin
repetare ci prin trăirea lui. 
Învierea lui Hristos la
Paşti nu e un eveniment de
odi nioară dintr-un trecut
îndepărtat, ci e o reali tate
adusă până la noi, până în
faţa noastră, aşa cum şi
Domnul Hristos, bi rui -
torul morţii şi al iadului,

este şi El în faţa noastră, cu
toate bi ruinţele Lui. Aşa se

face că la Paşti putem spune cuvinte ca aces-
tea: “Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat
Hristos Cel atotpu ternic”, “Să mânecăm cu
mânecare adâncă, şi în loc de mir cântare să
aducem Stăpânului; şi să vedem pe Hristos,
Soarele Dreptăţii, tuturor viaţă răsărind”.
Dacă ar zice cineva, cum a zis Sfântul Apostol
Petru pe muntele Schimbării la Faţă: “Bine este
nouă a fi aici”, într-adevăr, este bine să fim aici,
în acest cadru sărbătoresc de la Paşti. Însă
numai trăind toate momentele care ţin de mân-
tuire, putem nădăjdui să participăm la trăirea şi
la bucuria de la Paşti. E drept că Învierea Dom-
nului Hristos se prăznuieşte într-un anumit fel,
în fiecare duminică, fiecare duminică fiind şi o
trăire şi o prăznuire de Paşti, dar Paştile sunt o
sărbătoare unică între alte sărbători, iar spiritua-
litatea de la Paşti e unică între alte chipuri de
spiritualitate ortodoxă.

Mircea STURZA

Învierea Domnului –
învierea noastră

“Învierea Ta, Hristoase, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi,  
pe pământ, ne învredniceşte cu inimă curată să Te mărim”
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S
fintele Paşti - sărbătoarea vieţii -
marchează miracolul Învierii Dom-
nului, iar actele de purificare din Săp-

tămâna Luminată readuc echilibrul şi
armonia creştinilor. Obiectul acestei sărbă-
tori creştine este amintirea vie a patimii, a
morţii şi a învierii lui Iisus Hristos. Paştele,
sărbătoarea luminii şi a bucuriei, şi-a păs-
trat până în prezent
farmecul şi semnificaţia,
fiind un moment de 
li niş te su  f letească şi de
apro piere de familie.
Far mecul deosebit este
dat atât de semnificaţia
religioasă, cât şi de
tradiţiile şi simbolurile
pascale: oul vopsit, iepu-
raşul, masa cu mân -
căruri tra di ţionale de
Paşte - cozonac, pască,
miel - şi slujba de sâm-
bătă seara, cu luarea lu-
minii.
Sărbătoarea Paştelui începe
cu Duminica Floriilor, ziua când se ser-
bează întoarcerea lui Hristos în Ierusalim.
Începând din această zi, oamenii îşi amena-
jează grădinile, duminică dimi neaţa pleacă
la biserici cu crenguţe de salcie, simbol al
fertili tăţii şi a vieţii, pe care mai apoi le
agaţă la streaşinile caselor. Se zice că anume
de ziua Floriilor oamenii îşi scoteau
mărţişorul şi îl agăţau de un pom; dacă
pomul rodea din abundenţă, atunci aveai
parte de un an bogat. Cei ce locuiau în
apropierea unui râu obişnuiau să iasă la
malul lui, în special fetele şi băieţii, care
aruncau în râu cununi din ramuri de salcie.

Următoarea zi importantă din ajunul
Paştelui este joi. În această zi clopotele bise-
ricii încetează să mai bată. În ultima joi a
postului se înroşesc ouăle.
Vinerea este Ziua Răstignirii lui Hristos,
cea mai mare zi de post. Se zice că ziua de
vineri este o zi fără noroc. În această zi nu
se practică munci grele de cultivarea

pământului, nu se aprindea
focul în sobă şi nu se
cocea pâinea.
Sâmbătă clopotele bise -
ricii îşi reluau dangătul.
Cel mai important mo-
ment e sfinţirea apei -
botezarea la biserică. În
seara zilei de sâmbătă
familiile merg la biserică
pentru a asculta slujba
Învierii şi a lua lumină
de la lumânările pre-
oţilor. Cu aceste
lumânări aprinse ei vor

reveni în case şi vor aprinde
candela. Lumânarea nu trebuie să se stingă
pe tot parcursul drumului. După aceea, vor
ciocni ouă vopsite, zicând: “Hristos a În-
viat” şi primind răspunsul: “Adevărat a În-
viat”.
În ziua Paştelui, dimineaţa, oamenii obişnui-
esc să pună ouă roşii în apă şi să se spele din
aceasta, pentru a se proteja de boli. În alte
zone se adaugă şi ouă albe, şi bani.
Mâncarea tradiţională de Paşte este consti-
tui tă din ouă vopsite, friptură de miel şi
pască. Mielul este considerat simbolul lui
Hristos, ouăle - simbolul Divinităţii, care,
fiind ciocnite de Paşte, sunt sacrificate.

Paştele – miracolul
Învierii
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D
enumirea de Paşte provine de la ter-
menul iudaic „pesah”, care
înseamnă trecere. Aşadar, vorbim

despre o mare „trecere” care a avut o însem-
nătate deo sebit de mare atât pentru iudei,
cât şi pentru creştinii de mai târziu. 
Radiografiind în trecere Vechiul Testa-
ment, ne aducem aminte de momentul în
care poporul iudeu, prin Moise şi Aaron, ca
trimi şi ai lui Dumnezeu, a fost eliberat din
robia egipteană. Acest fapt se datorează
unui miracol menit să îl convingă pe
faraonul Egiptului nu doar să îi elibereze,
ci chiar mai mult, să îi alunge în grabă pe
iudei din patria sa. Este vorba de momentul
în care Dumnezeu trimite îngerul morţii să
ia viaţa fiecărui întâi născut al Egiptului, de
la cel mai mărunt animal până la fiul întâi
născut al faraonului. Doar întâi născuţii
iudeilor au fost feriţi de moarte, deoarece

aceştia primiseră poruncă de la Dumnezeu,
prin Moise, ca fiecare iudeu să junghie un
miel, iar cu sângele lui să ungă pragul uşii.
Acesta va fi semnul pentru îngerul morţii
ca să nu ia viaţa nimănui din casa aceea. 
Speriat de cele ce se întâmplă în poporul
său, de numărul mare de morţi dintr-o sin-
gură noapte, şi mai ales îndurerat de
moartea copilului său, faraonul Egiptului
hotărăşte eliberarea iudeilor chiar în acea
noapte, grăbindu-le foarte tare plecarea.
Ca urmare, fiecare familie de iudei îşi ia în
pripă cele câteva lucruri pe care le avea, îm-
preună cu pâinile din aluatul care încă nu
apucase să dospească. La puţin timp după
ce părăsesc ţara Egiptului, iudeii constată
cu mirare că sunt urmăriţi de oştirile
egiptene pentru a fi capturaţi din nou. Însă
acest moment îi găsise într-un loc
nepotrivit. 

Învierea Domnului

Giroc Chişoda

Sărbătoarea Învierii Domnului a fost prăznuită cu mare cinste de
către credincioşii din Giroc şi Chişoda, care, în Noaptea Sfântă, au

venit într-un număr impresionant să ia lumina venită de la
Ierusalim şi să ia Paştile bucuriei Învierii lui Hristos.
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În faţă aveau întinderea adâncă a Mării
Roşii, iar în spate se vedeau venind armatele
egiptene. Acesta este momentul în care
Dumnezeu intervine din nou în viaţa
iudeilor şi le oferă o cale de scăpare de-
spărţind în două Marea Roşie, ajutându-i să
treacă de cealaltă parte. În urma lor oştirile
egiptene sunt înghiţite de apele mării care
s-a închis în urma iudeilor.
Aceasta este marea trecere sau „pesah”-ul
care a schimbat viaţa iudeilor, oferindu-le
un nou început. Un nou drum al vieţii pus
sub semnul libertăţii naţionale şi religioase,
un drum care va fi mai departe aflat sub
grija Dumnezeului salvator. Un moment care
va fi cele b rat şi rememorat an de an sub
forma celei mai mari sărbători evreieşti –
Paştele iudaic.

Şi dacă Moise a fost acela care cu puterea lui
Dumnezeu a trecut sau a mutat poporul
iudeu de la robie la libertate şi de la moartea
spirituală la credinţa în Dumnezeu, la
câteva mii de ani mai târziu, acest lucru a
fost săvârşit în deplinătate de către Fiul
Omului.
Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, om deplin
şi Dumnezeu deplin, prin moartea pe cruce
şi învierea Sa, a adus libertatea pe care
omenirea o aştepta şi o căuta încă de la
căderea în păcat a părinţilor Adam şi Eva.
Dacă prin căderea în păcat a primilor
părinţi omenirea şi-a pierdut libertatea de a
trăi în veşnicie alături de Dumnezeu, şi a
căzut în robia morţii, iată că prin jertfa
Mântuitorului întreaga omenire a devenit
liberă, putând ajunge în slava lui Dum-

nezeu, iar moartea care l-a robit pe om a fost
omorâtă de însuşi Dumnezeu. Mântuitorul
a purtat şi a trecut omenirea la un alt nivel
spiritual. El este Cel care a făcut marea tre-
cere spre nemurire, spre nerobire şi spre
fericirea veşnică şi împăcarea omului cu
Dumnezeu. Prin jerfa pe cruce şi prin în-
vierea Sa, Hristos a întins mâna spre oa-
meni spre a-i ridica împreună cu El de-a
dreapta Tatălui. Totul depinde de fiecare
om în parte, dacă în această viaţă va dori să
Îl ia de mână pe Hristos şi să meargă împ -
reună cu El spre marea trecere, la nemurirea
din lumina lui Dumnezeu.
Această mare trecere a omenirii de la în-
tuneric la lumină şi de la moarte la viaţă,
prin învierea lui Iisus, o sărbătoresc şi o re-
memorează toţii creştinii în marea sărbă-
toare a Paştilor.

O sărbătoare care a fost prăznuită cu mare
cinste şi de către credincioşii din Giroc şi
Chişoda, care în noaptea de Înviere au venit
într-un număr impresionant să ia lumina
venită de la Ierusalim şi să ia paştile 
bucuriei Învierii Domnului. Un număr mare
de cre din cioşi a fost prezent la biserică şi în
zilele următoare ale Sărbătorilor Pascale,
spre a-L slăvi pe Dumnezeu şi pentru a-I
mulţumi pentru toate cele ştiute şi neştiute
pe care ni le-a dat. 
Şi pentru că este vremea mărturisirii, vom
mărturisi până la Înălţarea Domnului, dar
şi până la a doua venire, căci cu adevărat, 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN



107

SSee  aaşştteerrnnuussee  ppiiaattrraa  ppee  pprrooaassppăăttuull  mmoorrmmâânntt
ŞŞii  nnooaapptteeaa  ccoobboorrââssee,,  aaccooppeerriinndd  cceettaatteeaa..
SSee  lliinniişşttiissee  nneeaammuull  vvâânnzzăărriiii..  PPee  ppăămmâânntt
EErraa  oo  ttaaiinnăă  mmaarree......  mmiinnuunnee--aapprrooppiiaattăă..

AAuu  ssttaatt  ttăăccuuţţii  ddee  ppaazzăă  cceeii  ddooii  oossttaaşşii  ssttrrăăjjeerrii
NNee--aattiinnşşii  ddee  mmăărreeţţiiaa  aaddâânnccuurriilloorr  ffiirriiii,,

NNeepprreessiimmţţiinndd  vveenniirreeaa  mmiinnuunniiii  cceelleeii  mmaarrii
CCee--aavveeaa  ssăă  sscchhiimmbbee  ffaaţţaa  şşii  rroossttuull  oommeenniirriiii..

ŞŞii  iiaattăă  mmiieezzuull  nnooppţţiiii,,  ddee  sstteellee--mmppooddoobbiitt::
UUnn  ttuunneett  lluunngg  ss--aauuddee,,  ppăămmâânnttuu--nn  eell  vvuuiieeşşttee..
AAddâânnccii  ppuutteerrii  îîll  mmiişşccăă,,  iizzbbiinndduu--ll..  ZZgguudduuiitt

MMoorrmmâânnttuull  ssee  ddeesscchhiiddee::  ssccrriippttuurraa  ssee  îîmmpplliinneeşşttee..

LLuummiinnii  lluucceesscc  llaa  gguurraa  mmoorrmmâânnttuulluuii  ddeesscchhiiss,,
ÎÎnnttuunneecciimmeeaa  ppiieerree  oo  cclliippăă--nn  ttooaattăă  ffiirreeaa......
HHrriissttooss  îînnvviiee!!......  PPaazznniiccii,,  ssăă  ffiiee  vvoouuăă  vviiss,,
LLuummiinnaa  vvăă  oorrbbeeşşttee,,  vv--aa  îînnlleemmnniitt  uuiimmiirreeaa!!

LLuummiinnăă  ddiinn  lluummiinnaa  cceerreessccuulluuii  ccuupprriinnss
LLuucceeşşttee--aaccuumm  ppee  cchhiippuu--ii..  ÎÎll--nnaallţţăă  bbiirruuiinnţţaa..
ŞŞii,,  lleeppăăddâânndd  ppăămmâânnttuull,,  îîii  llaassăă  ffoocc  nneessttiinnss
PPee  ccaalleeaa  mmâânnttuuiirriiii::  nnăăddeejjddeeaa  şşii  ccrreeddiinnţţaa..

CCuu  mmooaarrtteeaa  SSaa,,  ppee  ccrruuccee  mmuurriinndd  nneevviinnoovvaatt,,
NNee--aa  ddaatt  EEll  nnoouuăă  ppiillddăă  aa  mmaarriiii  jjeerrttffii  ddee  SSiinnee,,

CCuu  mmooaarrtteeaa  SSaa  ppee  mmooaarrttee  ccăăllccâânndd  aa  îînnvviiaatt
SSpprree  îînnvviieerreeaa  vviieeţţiiii  îînn  ffaapptteellee  ddee  bbiinnee..

CCâânnttaaţţii  ccuu  bbuuccuurriiee  aacceelluuii  CCee--aa  ssccăăppaatt
PPee  oomm  şşii  oommeenniirreeaa  ddee  mmooaarrttee  ssuufflleetteeaassccăă..

EE  PPaaşştteellee!!  VViiaaţţaa!!  HHrriissttooss  aa  îînnvviiaatt!!
IIuubbiirree  îînnttrree  ooaammeennii  şşii  ppaaccee  ssăă  ddoommnneeaassccăă..

Alexe MATEEVICI

Hristos a-nviat 
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Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet

Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;

Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbeşte tuturora -
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor deopotrivă.
Împarte darul lui ceresc -

Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea

Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit

Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

“Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc”...

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!

Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cunună ţi-au făcut,

Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupră-ţi s-au crezut...

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi

Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi...

S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar,

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toti, ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,

Din lunga voastră-nghenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!

Alexandru VLAHUŢĂ

Christos a înviat
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R
uga a fost deschisă, tot după
obicei, cu muzică de fanfară.
Formaţia condusă de Ionel

Pascotă senior a interpretat mai
întâi „Hristos a înviat”, iar apoi
imnul naţional, „Deşteaptă-te,
române!”. Preotul paroh Adrian
Chermeleu a adresat participanţilor
creştinescul „Hristos a înviat” şi le-
a urat acestora distracţie plăcută. A
urmat apoi cuvântul primarului co-
munei, domnul Iosif Ionel Toma,
care a ales pentru acest moment să
se îmbrace într-un costum popular
tradiţional din Giroc. Edilul a mulţumit şi
el celor prezenţi, le-a urat două zile de dis-

tracţie, adăugând că Ruga de la Giroc este
mai mult decât o sărbătoare a comunităţii

de aici, devenind, în ani, un adevărat eveni-
ment cultural. Hora de Rugă a fost de-

schisă de Ansamblul
„Ghio celul”, care a realizat
un adevărat arc peste timp,
evoluând, pe rând, cei mai
mici dintre dansatori, apoi
tinerii şi seniorii. După
care, pe scenă a urcat
primul solist invitat la Ruga
din acest an – Florin
Pistrilă. Au urmat Andreea
Voica, Zorica Savu, Nicu
Novac, precum şi Cristi
Ghiţoaica. Acompania-
mentul a fost asigurat de
taraful condus de Dean

Galetin, taraful Ansamblului
“Ghiocelul”, dirijat de prof. Adrian Scoro-
bete, precum şi de formaţia lui Nicu Novac. 

Ruga Giroceană 2012
Sărbătorile Pascale au fost întregite, la Giroc, după
datină, de Ruga comunei, eveniment care a adunat

laolaltă localnici, dar şi numeroşi invitaţi. Au fost
două zile de sărbătoare, cu artişti de valoare, muzică

populară autentică, antren şi distracţie pe măsură
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Girocenii au dansat şi au cântat împreună
cu soliştii, dând frâu liber distracţiei, care a
durat până târziu în noapte. Aglomeraţie a
fost şi în celelalte puncte de atracţie de la
Rugă, cum ar fi tarabele cu bere şi grătare
ori locurile de distracţie, un parc fiind 
deschis pe strada Naturii, iar un altul chiar
în centrul comunei.
A doua zi, spectacolul a început tot la orele
serii. Au urcat din nou pe scenă Andreea
Voica şi taraful condus de Dean Galetin,
Mariana Deac, Florin Pistrilă, Nicu Novac,
Geta Negrean, Otilia Haragos şi Mitică
Neg rean. Acompaniamentul a fost asigurat
de taraful Ansamblului “Ghiocelul”, de for-
maţia lui Nicu Novac, precum şi de taraful
dirijat de Mitică Negrean. Şi în această zi
platoul de la Căminul Cultural din Giroc a
fost neîncăpător pentru mulţimea de
oaspeţi prezenţi la Rugă. Distracţia a fost
din nou cuvântul de ordine, girocenii
dovedind că ştiu să cins tească aşa cum se cu-
vine sărbătoarea locali tăţii. Un lucru demn
de remarcat, şi în acest an, a fost acela că
Ruga a atras la Giroc numeroşi tineri, care
s-au comportat exemplar, semn că tradiţia
acestei sărbători locale va fi dusă mai 
departe.
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Mariana Deac: 

P
ot spune că Ruga de la Giroc repre zintă
o manifestare culturală extraordinară.
Atât timp cât se organizează aceste

rugi este foarte bine
pentru tradiţia
poporului român şi
aş vrea să-i mul -
ţumesc în mod spe-
cial domnului primar
Iosif Ionel Toma,
care mi-a făcut o
mare bucurie când
m-a invitat aici, să
particip la o sărbă-

toare atât de importantă
pentru comuna Giroc.

Muzica populară autentică nu va pieri
niciodată, pentru că românul este cel care
ştie să pună la loc de cinste tot ce are mai
frumos şi mai de preţ lăsat moştenire de la
cei care au fost înaintea noastră. Nu putem
să ne uităm tradiţiile, muzica şi portul, pen-
tru că asta ar însemna să ne renegăm
părinţii, să ne renegăm trecutul. Iar acest
lucru ar fi foarte grav. Cântecul de dragoste
vine la mine, ca să vorbesc ca în Banat,
dintr-un suflet păcimaş. Eu am pretenţia că
trăiesc tot ceea ce cânt, pentru că absolut
fiecare cântec îl trec prin filtrul sufletului şi
nu pot face nimic pe acest pământ, în
această viaţă, dacă nu simt. La începutul în-
tâlnirii mele cu girocenii am avut emoţii.
Am avut impresia că mă vor copleşi, dar fără
aceste emoţii nu aş reuşi să dau ceea ce este
mai bun în sufletul meu, în mintea şi în
vocea mea. Eu trebuie să văd oamenii atunci
când cânt, să văd ceea ce ei aşteaptă de la

mine şi de aceea am avut la Giroc acest
repertoriu: pentru că asta am simţit că vrea
şi publicul de la mine. Pot spune că Ruga de
la Giroc a fost una extraordinară.

Nicu Novac:

F
olclorul se situează încă pe un loc
foarte bun şi nu va muri niciodată.
Acest lucru se întâmplă cu prisosinţă

în Banat, unde se mai păstrează obiceiurile
şi tradiţiile. E adevărat că mai sunt şi in fluen-
ţe care doresc să tragă în
jos folclorul, dar nu
cred că se va reuşi.
Rugile ajută şi nu
ajută la perpetuarea
folclorului. Ajută
pentru că se ţine
Ruga – un lucru
foarte important -
lumea vine la joc,
vine să se distreze,
dar tradiţia nu se mai
păstrează. E un lucru frumos când Ruga în-
cepe cu dansatori în costume populare, ală-
turi de conducătorii localităţii şi ei în
costume populare, ca aici, la Giroc. Dar în
multe părţi nu se mai păstrează tradiţia. La
Giroc Ruga din acest an a fost una foarte
frumoasă. Îmi place că lumea se distrează.
Revin şi spun că folclorul nu va muri şi dau
exemplul Girocului: am văzut aici foarte
mult tineret. Au început tinerii să vină la
Rugă, să joace, ceea ce e foarte important.
Noi, interpreţii, am căutat ca în repertoriul
nostru să abordăm melodii care să le placă şi
lor, tine ri lor.

Despre rugă, folclor, tradiţii
şi... Ruga giroceană
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Marius Cârnu:

L
a ora actuală, cu toate că există o 
anu mită tendinţă spre o abordare 
să-i zic aşa mai modernă, eu sper că

totuşi se va reveni la folclorul autentic, al
bunicilor noştri. Lo -

cui to rii din satele şi
comu nele timişene
tre buie să ţină cont
de averea pe care 
ne-au lăsat-o spre
păstrare bunicii şi
străbunicii noştri.
Rugile contribuie la
păstrarea tradiţiei,

însă nu peste tot aşa
cum ar trebui, pentru că se simte un
curent mai comercial în aceste mani-
festări. Sper, însă, ca, încet-încet, lucrurile
să-şi revină la normal. La Ruga de la
Giroc au fost tot timpul muzică bună şi
artişti de valoare, datorită şi oamenilor de
aici, şi în special datorită primarului Iosif
Ionel Toma, care ştiu să aprecieze valorile
tradiţionale autentice.

Andreea Voica:

P
entru mine, folclorul este însăşi
viaţa mea! Multă
lume se teme că

folclorul va dispărea,
însă acest lucru mi se
pare eronat. Se simte
că, de câţiva ani în-
coace, lumea s-a în-
tors înapoi la folclor.
Eu merg prin multe
sate timişene şi con-
stat cu plăcere că nu 
există Rugă fără muzică
populară, fără ansamblu de dansuri – de la
copii de grădiniţă şi până la adolescenţi.

La fel şi dansurile – brâul bănăţean, spe-
cific Banatului de munte, care a devenit o
modă, se dansează oriunde. Rugile cred că
ajută la reînvierea tradiţiilor şi la perpetua -
rea lor. Rugile adună laolaltă foarte mulţi
tineri, ceea ce nu poate decât să ne bucure.
Tinerii nu mai merg la discoteci, ci vin la
rugă, să cânte şi să joace. Ultima oară am
fost la Ruga giroceană în urmă cu patru-
cinci ani, dar vin des să cânt în această lo-
calitate. Anul acesta a fost ceva minunat
faptul că peste o sută de oameni, în frunte
cu domnul primar, au purtat costume
populare.

Zorica Savu:

M
-am născut într-o familie de oa-
meni simpli, de la ţară. Mama
mea cânta, la

fel şi bunica, am as-
cultat foarte multă
muzică populară.
De aici şi dragostea
mea pentru cântec,
pentru folclor, pen-
tru ceea ce înseamnă
tradiţie. Iubesc
foarte mult folclorul
şi tradiţia populară şi
mă strădu iesc din răsputeri să nu se şteargă
aceste obiceiuri. Îmi cresc şi copiii în ace-
laşi spirit al dragostei pentru folclor.
Rugile păstrează tradiţia, însă în unele
locuri se ţin tot mai rar. Un exemplu pozi -
tiv l-a dat, la Ruga de la Giroc, domnul
primar Iosif Ionel Toma. M-a impre-
sionat când l-am văzut îmbrăcat în port
popular, lucru pe care nu l-am văzut la alte
rugi. Eu vin la Giroc pot spune nici prea
des, dar nici prea rar. Colaborez foarte
bine cu Ansamblul „Ghiocelul” şi ne
ajutăm re ciproc. 
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F
estivalul „Vetre străbune”, organizat
de Şcoala nr. 27 Timişoara şi Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Timiş, îşi

propune să promoveze în rândul elevilor
folclorul autentic. De aceea, în data de 31
martie, elevii Şcolii cu clasele I-VIII Giroc
au reprezentat cu cinste tradiţiile locale,
participând la faza zonală a festivalului,
desfăşurată în Timi şoara.
Alături de alte 25 de şcoli din Timişoara şi
comunele periurbane, elevii giroceni au

prezentat în concurs un dans mixt, un dans
de fete şi un solist vocal. Dansul mixt din
pusta Bana tului a adus pe scenă 18 perechi

de dansatori, acompaniaţi de or-
chestră, apoi fetele au prezentat în
faţa juriului dansul ardelenesc
„Crihalma”, fiind admirate pentru
ritmicitate şi pentru paşii executaţi
cu măies trie. 
Ambele formaţii de dansuri au
obţinut premiul I, calificându-se
pentru eta pa judeţeană a festivalu-
lui. De asemenea, solista Loredana
Sur, cu melodia „Mi-s bănăţană cu
fală”, a obţinut premiul I, pro-

movând şi ea în etapa judeţeană.
Mulţumim, pe această cale, domnului pro-
fesor Victor Jicheran şi doamnei Ileana
Szabo pentru coregrafia şi munca desfăşu-
rată cu elevii de la Ansamblul „Ghiocelul”,
iar dansatorilor le dorim succes la viitoarele
concursuri.

Prof. Melentina COSTA

Participare meritorie
la „Vetre străbune”
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Gemeni
((2222  mmaaii --  2211  iiuunniiee))

Dragoste
şi cuplu

Î
n acest an viaţa ta

amoroasă va fi mult

mai stabilă decât în

anii precedenţi. Relaţia

ta va fi supusă unor evo-

luţii con s tructive. Vei

putea să-ţi exprimi mult

mai bine dragostea şi

afecţiunea. Va exista o si-

tuaţie volatilă la începu-

tul anului. Dar, pe

măsură ce trece anul, re-

laţiile de dragoste se vor

stabiliza. Vei ajunge să ai

o relaţie armoniosă cu

partenerul tău. Dacă eşti

singur, anul acesta este

unul propice pentru a-ţi

găsi jumătatea. S-ar

putea să ai parte de dra-

goste la prima vedere.

Sănătate

M
are parte a a -

nu  lui 2013 să-

nătatea şi

vitalitatea vor fi satis-

făcătoare, deşi nu sunt

excluse mici probleme

de sănătate. Fii pru-

dent, deoarece eşti pre-

dispus la unele

probleme de sănătate.

Este esenţial să res-

pecţi o dietă şi să faci

mişcare. Relaxează-te

şi ai grijă de sănătatea

ta. Nu te deda la prea

multă muncă. La sfâr-

şitul anului pot apărea

unele probleme diges-

tive din cauza stresului

şi tensiunii acumulate

în viaţa personală şi

profesională.

Bani şi 
carieră

Î
n acest an, cei care luc rează în

vânzări şi marketing vor observa

o creştere a activelor financiare.

Ar trebui să reduci cheltuielile la un

nivel minim necesar pentru a atinge

idealurile din viaţa ta. Poziţiile pla-

netare în acest an trebuie să fie în

măsură să îndeplinească cerinţele

tale financiare, dar asigură-te că

achiziţionezi ceea ce este esenţial

doar pentru tine. Nu te deda la ex-

travaganţe nedorite. Acest lucru te

va ţine pe drumul cel bun în dome-

niul financiar. La mijlocul anului ar

exista unele zguduieli financiare,

însă vei ieşi cu bine din aceste situa-

ţii. Nu ceda niciunui fel de frustrări

din cauza banilor. Încearcă să eviţi

direcţiile şi ofertele speculative rele.

În acest an este posibil să ai parte de

câteva obstacole pe plan profesional.

Dar soluţiile se află acolo, la înde-

mâna ta. La locul de muncă vei ob-

ţine sprijinul şi bunăvoinţa

autorităţilor şi colegilor. 
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De ce bărbaţii sunt precum pantofii:
– cei care îţi plac, te costă
– foarte puţini merită păstraţi mai mult
de un sezon
– dacă nu îi iei potriviţi, s-ar putea să te
bată
– cei comozi nu te atrag, iar cei care te
atrag nu vor să intre
– oricât le-ai vorbi, nu devin mai malea-
bili
– unul singur nu e de ajuns decât pentru
cenuşărese
– unii merită lăsaţi la uşă
– lumea te judecă în funcţie de ei
– alte femei te invidiază pentru ai tăi, iar
tu invidiezi alte femei pentru ai lor

***

Doctorul întreabă bătrânul pacient:
- Chiar auziţi mai bine cu noul aparat?
- Da, mi-am modificat deja de trei ori
testamentul!

***

Trei candidaţi dau examenul de condu-
cere la şcoala de poliţie. Instructorul
care îi examinează îi întreabă:
- Fiecare să-şi imagineze că este la
munte şi rulează pe un drum îngust cu
80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta
e prăpastia. Deodată apar în faţă o tâ-
nără şi o bătrânică. Ce călcaţi?
- Baba, că e păcat de puştoaică, răspunde
primul.
- Fata, că mai are şanse de supravieţuire
după accident, răspunde al doilea.
- Pe amândouă, că orice viraj e periculos

în aceste conditii, zice şi al treilea.
- Sunteţi picaţi toţi, ţipă instructorul
exasperat. Frâna trebuie călcată, dobito-
cilor!

***

Un tip îi spune unui prieten:
- Unchiul meu este un geniu. A luat ca-
roseria unui Mercedes, motorul unui
Ferrari, roţile unui Porsche, scaunele
unui Q7 şi transmisia unui Range rover!
- Şi ce a făcut?
- Ei, doi ani de puşcărie!

***

Se uită Gheorghe la buletinul meteo:
“În Covasna acum sunt minus 43 de
grade Celsius”. Îşi aminteşte de o veche
prietenă care stă în Covasna şi o sună.
- Salut! Nikooo, cum trăiţi voi acolo?
Văd că aveţi minus 43 grade Celsius..
- Ei, care minus 43? De unde?!
- Ce, nu-s minus 43?!
- Nuuu… Uite minus 20. Normal…
- Dar la buletinul meteo au zis minus 43!
- Aaa… Păi, nu ştiu! Poate afară…

***

O tipă intră într-unul dintre cele mai şic
magazine de încălţăminte:
- Vreau trei perechi de pantofi. Cei mai
scumpi. Clasici. Nu mă interesează
firma, forma sau culoarea. Să fie cu to-
curi foarte joase.
- La ce să se asorteze?
- La un miliardar chel, gras şi scund!
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D
acă te uiţi de undeva de sus, apa
iese dintre munţi şi acel loc
seamănă cu o gură. Aceasta a fost

prima explicaţie pe care ne-a dat-o nenea
Mitică, gazda noastră minunată de la Pen-
siunea „Maria” din Gura Râului, în
Mărginimea Sibiului.

Ne-am pregătit pentru această excursie din
săpămâna „Şcoala altfel” elevii din clasa a
II-a, împreună cu doamna învăţătoare, de
foarte mult timp. Am numărat nerăbdători
zilele până când vom porni la drum.
Şi iată... Sâmbătă, 31 martie, ne-am întâl-
nit în Gara de Nord Timişoara, am urcat în
tren, am străbătut foarte mulţi kilometri şi
am ajuns la Sibiu. Acolo ne-a aşteptat gazda
noastră, nenea Mitică, şi ne-a dus cu mic -

ro buzul în acel loc minunat din Mărgi ni -
mea Sibiului, numit Gura Râului. La pen-
siunea unde am fost cazaţi, tanti Chivuţa
ne-a aşteptat cu un sirop delicios de brad,
preparat cu apă de izvor.
După ce ne-am instalat în camerele
pregătite special pentru noi, am făcut şi

prima drumeţie prin sat. Am
urcat pe munte, am făcut
concursuri, am adunat
piatră de cremene cu care
am făcut scântei, apoi ne-
am întors „acasă”, am
servit cina şi ne-am
adunat într-o cameră
unde am citit povestea de
„Noapte bună”.
Dimineaţa, când ne-am
trezit, ningea ca în
poveşti. Când razele
soarelui începeau să

topească stratul de zăpadă,
noi deja eram în drum spre

Alba Iulia. După ce am trecut de porţile
cetăţii, am admirat cu răsuflarea tăiată cere-
monia de schimbare a gărzii, cu soldaţii îm-
brăcaţi cu straie de sărbătoare şi caii de
paradă militară. Am vizitat apoi Muzeul
Unirii şi Catedrala Reîntregirii Neamului
Românesc, unde am pomenit momentele
importate din istoria poporului român şi
despre care vom vorbi şi în clasele mai mari,
la orele de istorie.

“Şcoala altfel” la Gura
Râului şi nu numai...

O excursie minunată
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În drumul de întoarcere, am vizi -
tat Muzeul de icoane pe sticlă de
la Sibiu. Acesta este muzeul care
are cele mai multe icoane pe sti c lă
din ţară. Aşezământul a fost fon-
dat de preotul Zozim Oancea,
iar picturile au fost donate de
oamenii din satele din împre-
jurimi.
Seara, la focul de tabără, am
făcut fiecare cocoloaşe de
mămăligă cu brânză pe care 
le-am pus pe grătar, iar apoi 
le-am mâncat cu multă poftă, că
doar erau făcute de noi. Am
mai ascultat o poveste de
„Noapte bună” şi ne-am retras
fiecare in camera sa.
În a treia dimineaţă am pornit
cu microbuzul spre Sibiu. Am
vizi tat Grădina Zoologică,
apoi oraşul vechi cu Turnul
dulghe rilor şi Turnul olarilor,
am trecut peste Podul Minciu-
nilor, am spus fiecare câte o
minciunică, am cumpărat
câteva suveniruri şi ne-am întors
la pensiune.
Am servit masa, ne-am făcut bagajele şi
am pornit spre trenul care ne aducea
acasă. Eram puţin supăraţi că trebuie să
părăsim aceste locuri minunate, dar
unora dintre noi ne era şi dor de cei de
acasă.
Ne-am luat „La revedere” de la gazdele
noastre minunate şi, în tren, în drum
spre casă, am povestit despre locurile
minu nate pe care le-am vizitat. 
Ne-au aşteptat în gară părinţii, nerăb-
dători şi ei să le spunem despre aventura
noastră de la Gura Râului, dar cred că
acest lucru s-a întâmplat doar a doua zi,

pentru că am fost rupţi de oboseală.
Am continuat programul „Şcoala altfel”
cu jocurile distractive împreună cu
Clubul „Cerino”, au  urmat apoi jocurile
în aer liber de la „Paradisul verde” din
Giroc, am făcut o călătorie imaginară cu
avionul, în timpul vizitei la Aeroportul
Internaţional Traian Vuia din Timi -
şoara, şi am încheiat săptămâna prin
atelierele de pictură pe ce ramică „În
aşteptarea Iepuraşului”.
Ne-am simţit bine în această săptămână
şi am învăţat „altfel” multe lucruri in-
teresante.

Prof. pentru înv. primar, 
Iudita MONEA
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C
u toţii ştim, sau cel puţin ar trebui
să cunoaştem, faptul că românii
sărbătoresc în fiecare an la

Înălţarea Domnului (Ispas) Ziua Eroilor,
când în biserici se înalţă rugăciuni pentru
eroii cunoscuţi sau necunoscuţi, iar au-
torităţile statului depun coroane de flori
la monumentele eroilor şi la ,,Mormântul
eroului necunoscut”. Dar, cine este eroul
necunoscut şi mai ales care este povestea
sa ? 
La 12 mai 1923, zece eroi necunoscuţi au
fost dezgropaţi de pe câmpurile de luptă

unde şi-au pierdut viaţa, iar sicriele cu 
ose  mintele  lor au fost aduse la Mărăşeşti,
cu trenuri speciale, fiind aşezate în biseri -
ca ,,Adormirea Maicii Domnului”. Aici
au fost întâmpinaţi de Ministrul de
Război, gene ra lul Mărdărescu, de alţi
generali şi militari participanţi la Primul
Război Mondial, de preoţi, în frunte cu
episcopul militar Teculescu de la Alba
Iulia, care a oficiat serviciul religios, şi de
numeroşi locuitori din zonă. La sfârşitul
slujbei, cel mai bun elev al şcolii militare

din Craiova, Amilcar Săndu lescu, orfan
de război, a păşit în faţa celor zece sicrie
şi, cu privirea copilului care-şi caută
părintele, s-a oprit în faţa unuia dintre ele
şi a zis: “Acesta este tatăl meu”! 
Sicriul cu osemintele eroului a fost trans-
portat la Bucureşti, unde a sosit chiar  de
Ziua Eroilor, fiind întâmpinat de
Principele Carol, moştenitorul tronului,
de generali, autorităţi, de delegaţii unor
ţări străine, prezente la Bucureşti şi de nu-
meroşi locuitori ai oraşului. Carul mor-
tuar tras de opt cai avea în fruntea

cortegiului regimente din
toate armatele şi un es-
cadron din escorta regală.
El a străbatut bulevardele
ca pi talei, în sunetul
clopotelor şi al ,,Imnului
eroilor”, precum şi sub
privirile îndure rate ale
locuitorilor ce-l aşteptau
de-a lungul drumului,
până la Parcul Carol. În
faţa mausoleului a fost în-
tâmpinat de regele Ferdi-
nand şi de Regina Maria,
care cu ochii înlăcrimaţi
au depus pe sicriul 
eroului o coroană de flori,
l-au decorat cu ,,Virtutea

militară”, după care regele a
ţinut un scurt şi emoţionant discurs.
Serviciul religios a fost oficiat de
mitropoliţii Miron Cristea şi Pimen, după
care a vorbit Primul Ministru, I. Brătianu,
arătând recunoştinţa poporului român
faţă de eroii neamului. 
La ora 12 armata dă onorul şi în toată ţara
se păstrează două minute de reculegere în
cin s tea eroilor. Sicriul este coborât în
mormânt de patru ofiţeri, în timp ce sunt
trase 101 salve de tun.

Prof. Octavian GRUIŢA

Povestea eroului necunoscut
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Z
iua de joi, 24 mai, a fost una specială
pentru elevii Şcolii cu clasele I-VIII
din  Chişoda. Îndrumaţi de cadrele

didactice, prof. Gabriela Vlasie, prof. Milo-
ranca Golban şi înv. Liliana Antal, copiii au

rememorat evenimentele ce au avut loc în
cele două războaie mondiale, cu ocazia Zilei
Eroilor. 
Evenimentul a început la ora 11,  când a
avut loc o slujbă de pomenire a eroilor, pe
care a oficiat-o preotul paroh Traian 

Debucean. Elevilor şi cadrelor didactice li
s-au alăturat mai mulţi localnici. 
Pe acordurile cântecelor patriotice, intonate
de elevi, s-au depus flori la monumentul din
centrul localităţii Chişoda.
Şi la Giroc au avut loc manifestări legate de
Ziua Eroilor, urmate de depuneri de
coroane de flori la cele două monumente
ridicate în centrul de comună.

V. TOMOIAGĂ

Î
n fiecare an prăznuim Înălţarea Dom-
nului şi-i pomenim pe eroii patriei. Aşa
s-a întâmplat şi în 2012, când un grup

de elevi ai şcolii din Chişoda, însoţit de
doamnele profesoare Gabriela Vlasie şi 
Li  liana Antal, a participat la slujba oficiată
de preotul paroh Traian Debuceanu. Apoi,
împreună cu enoriaşii prezenţi în număr
mare la biseri ca din localitate, copiii au par-
ticipat la slujba de pomenire a eroilor, ofi-
ciată în faţa monumentului ridicat în
centrul localităţii. 
Acolo, elevii au intonat frumoase cântece
închinate eroilor, impresionând asistenţa.
S-au depus florile recunoştinţei pentru
jertfa adusă de eroi pentru libertatea şi
neatârnarea ţării. Veşnică pomenire eroilor
patriei!

Prof. Marieta DENEŞ

Ziua eroilor la Chişoda şi Giroc

Să ne cinstim eroii
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Jurnal de călătorie
Spectacolul Marelui Canion

D
rumul de la Las Vegas până la
Marele Canion străbate în majori-
tate o regiune deluroasă, de deşert.

Un deşert de piatră, pe care de-a lungul
celor câteva sute de kilometri parcurşi nu
întâlneşti nici un fel de formă de vegetaţie
şi nici culturi agricole. Aşezările umane
sunt la distanţe foarte mari, dar, pe măsură

ce ne apropiem de parcul naţional ce
cuprinde şi Marele Canion, încep să apară
pâlcuri izolate de arbuşti din familia
coniferelor, care treptat se transformă în pă-
dure. La intrarea în parc circulaţia rutieră
este întreruptă de un punct de control unde
se încasează taxa pentru vizitarea parcului.
La câteva minute distanţă intrăm într-o
parcare capabilă să primească un număr im-
presionant de maşini şi, cu toate acestea,
parcarea numeroaselor autoturisme este o
problemă. În parcare sunt magazine pentru
procurarea de suveniruri, restaurante,
hoteluri şi grupuri sanitare, iar mai multe

poteci amenajate prin parcul de pe marginea
canionului ne îndreaptă spre obiectivul
pentru care ,,am alergat” de la San Fran-
cisco peste 1.300 de kilometri. Spaţiul de
vizitare amenajat pentru turişti este 
îm prejmuit de balustrade care împiedică
aventurarea unora dintre ei spre “văgăuna”
care, pe cât este de spectaculoasă, pe atât

este de periculoasă.
Marele Canion se regăseşte

aproape integral în Parcul
Naţional cu acelaşi nume,
unul dintre cele mai impre-
sionante din SUA. Străbătut de
râul Colorado, de mi lioane de
ani, Marele Canion este con-
siderat unul dintre cele mai
bune exemple de ero ziu ne a
terenurilor aride din lume.
Imensul canion are 446 de
kilometri lungime (aproxima-
tiv distanţa Timi şoara - Dro-

beta Turnu Se ve rin, dus-întors)
şi 1.200 de metri adâncime. 
De-a lungul cursului său are o serie de mari
lacuri de acumulare şi baraje, adevărate re zer-
 voare de apă potabilă, servind şi la produce -
rea curentului electric. 
Impresionant este barajul Hoover, un baraj
gravitaţional în arc, realizat din beton
armat, ce închide defileul Black Canyon la
graniţa dintre statele Arizona şi Nevada.
Având o înălţime de 221de metri, a fost cel
mai înalt baraj din lume timp de 22 de ani.
Cons trucţia barajului a dus la formarea lacu-
lui de acumulare Mead, care este unul din-
tre cele mai mari lacuri artificiale din lume. 
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Marele Canion este recunoscut pen-
tru prive liştile fantastice pe care le
oferă: stânci colo rate ce străjuiesc
văile abrupte şi platouri ameţi-
toare. O experienţă inedită este
Skywalker, o platformă din sticlă ce
se află la o înălţime de peste 1.200
de metri deasupra Marelui Canion,
în partea de vest a acestuia. 
Mulţi corbi croncăneau sau
pluteau în aer, netemători de oa-
meni. Sunt cei mai vechi locuitori
ai acestor locuri. Netemătoare de
oameni erau şi celelalte vieţuitoare.
Veveriţele se lasă fotografiate,
aşteptând parcă o nucă sau o alună,
iar în momentul când eşti pe cale să
le atingi te lasă cu “ochii-n soare”,
aventurându-se spre locurile unde noi
nu avem acces. Respectul pentru
măreţia şi frumuseţea naturii, ca şi
regu lile de comportament impuse
şi strict respectate, au făcut ca
aceste vieţuitoare să fie prietenoase
cu vizitatorii.
Deşi Marele Canion se află în Ari-
zona, care este un imens deşert, aici
clima este total diferită. Este, de
fapt, un amestec de mai multe
tipuri de climă, de la cea a deşer-
turilor, la cea a vegetaţiei abun-
dente, aşa cum se vede pe fundul
său. Acolo este un cuib de verdeaţă,
udat de râul Colorado, numit “Gră-
dinile indiene”, oaza naturală populată de
indieni. Excursioniştii mai curajoşi fac dru-
mul până acolo pe jos, alţii călare pe catâri,
pe cărarea numită “Îngerul strălucitor”. Dar
muntele este destul de înşelător şi, anual,
Marele Canion cere un tribut de trei-patru
vieţi omeneşti, aşa cum aflăm din infor-
maţiile pe care ni le oferă localnicii. Când îi
vedeam pe unii cât de aventuroşi se duceau
pe marginea prăpastiei pentru o poză, mă
gândeam că numărul de trei-patru victime
pe an nu e mare deloc.
Una dintre ultimele victime ale canionului
a fost o româncă, constănţeanca Ioana Ho-
cioată, în vârstă de 24 de ani, aflată de zece
ani în SUA, absolventă a Universităţii din
Arizona, specializarea matematică şi biolo-
gie, urmând ca peste puţin timp să-şi
susţină doctoratul în matematică. Era in-
structor de alpinism, specialistă în esca -

ladarea Marelui Canion. Tânăra, împreună
cu un coleg, esca la da Marele Canion, când
a suferit un accident şi a căzut în gol de la
aproximativ 100 de metri. Potrivit presei
americane, cel care s-a alertat a fost soţul ei,
Andrew Holycross, profesor la Mesa Com-
munity College din Arizona. El s-a îndrep-
tat spre punctul de întâlnire de pe traseu,
dar nu l-a găsit decât pe colegul soţiei lui.
Constănţeanca nu folosea corzi de susţinere
în escaladări pentru traseul respectiv. După
o vizită de câteva ore ne despărţim de una
dintre cele mai mari minuni ale naturii, cu
mulţumirea că Dumnezeu ne-a purtat paşii
prin locuri despre care, nu cu mult timp în
urmă, nici măcar nu îndrăzneam să visăm,
nu înainte de a mulţumi rudelor noastre,
George şi Lidia, care, sacrificându-şi tim-
pul şi nu numai, ne-au oferit această sur-
priză.

Prof. Octavian GRUIŢA
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În 1917, sculptorul

Auguste Rodin a

murit de frig, în-

trucât statul francez

a refuzat să-i acorde

un ajutor financiar.

În tot acest timp,

sculpturile sale se

aflau în muzee bine încălzite!

Cea mai mică pictură din lume a fost rea-

 lizată de un artist flamand pe un bob de

porumb. Pictura reprezenta un morar cu

moara sa.

Cea mai lungă compoziţie muzicală

pentru pian are doar 180 de note, dar,

potrivit autorului său, compozitorul

Erik Satie, aceasta trebuie interpretată

încontinuu de 840 de ori, astfel încât

ansamblul să dureze 18 ore şi 40 de

minute. În 1963, cu prilejul primei au-

diţii publice, această compoziţie a fost

interpretată, pe rând, de 10 pianişti! La

final, în sală mai erau doar 6 spectatori,

dintre care unul a strigat: „Bis!...”.

Când avea timp, Hitler picta. El nu a de-

venit însă niciodată un mare artist, fiind

chiar respins de Academia de Arte

deoarece nu era capabil să dese neze

corect corpul uman!

La sfârşitul secolului
al XVI-lea şi în-
ceputul secolului al
XVII-lea, toate ro -
lurile feminine din
piesele de teatru ale
lui Shakespeare erau
interpretate de către
bărbaţi. La vremea respectivă, femeilor
le era interzis să urce pe scenă!

Tablourile lui Vincent Van Gogh au, în
prezent, un preţ exagerat. Totuşi, în tim-
pul vieţii sale, artistul nu a reuşit să
vândă decât un singur tablou, şi acela
fratelui său, proprie tar al unei galerii de
artă!

Se spune că Picasso putea desena de la
o vârstă foarte fragedă, încă înainte de a
merge. Primul cuvânt pe care l-a pro-
nunțat artistul a fost varianta în limba
spaniolă a cuvântului ‘’creion’’.

Unii compozitori
aveau obiceiuri stra -
nii. Be et  hoven avea
nevoie să-şi îm-
prospăteze  ideile,
aşa că, înainte de a
compune, îşi turna
apă rece pe cap.

Compozitorul era de părere că acest
lucru îi stimula creierul.
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Iunie
ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 S Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 D †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului; Du-
minica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
3 L Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4  M †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constan-
tinopolului
5 M Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte)
6 J Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
7 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la peşte)
8 S Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 D Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata; Duminica a
VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10 L Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 M Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12 M Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Odovania Praznicului Învierii Domnului)
(Dezlegare la peşte)
13 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Lev-
cosiei din Cipru
14 V Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la peşte)
15 S Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16 D Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Rugăciunea lui Iisus); Duminica a
VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan
XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17 L Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la peşte)
20 J Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21 V Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezle -
gare la peşte)
22  S †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc.
Zenon, Zina şi Galaction (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
23 D Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.; Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica
Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII,
37-53; VIII, 12
24 L (†) Sf. Treime; (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Reme-
siana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Reme-
siana; (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi
Pavel) (Dezlegare la ulei şi vin)
26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27 J Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare
la ulei şi vin)
28 V Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29 S (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
30 D † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ; Duminica I după Rusalii
(a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas
8, voscr. 1
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Î
nălţarea Domnului este prăznui tă la 40 de zile
după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după
Paşti. Este cunoscută în popor şi sub denumirea

de Ispas. În această zi creştinii se salută cu “Hristos
S-a înălţat!” şi “Ade-

vărat S-a înălţat!”.
Hristos S-a înălţat
la cer de pe Mun -
tele Măslinilor, în
văzul Apostolilor şi
a doi îngeri. Îngerii
le-au vorbit uceni-
cilor despre a doua
venire a lui 
Hristos, ca aceştia
să nu se lase
copleşiţi de durerea
des păr ţirii.
Din Sfânta Scrip-
tură aflăm că Mân-
tuitorul Şi-a ri dicat
mâinile, binecu-
vântându-i pe uce -

nici, iar pe când îi
binecuvânta S-a înălţat la cer (Luca 24, 51), în timp ce
un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9).
Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor,
fenomen prin care se manifestă energiile divine,
menite să reveleze prezenţa Divinităţi, dar să o şi as-
cundă.
Cea mai veche menţiune despre sărbătoarea Înălţării
Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lu-
crarea “Despre sărbătoarea Paştilor”, compusă în anul
332. 
Din această lucrare reiese că Înălţarea Domnului era
sărbătorită în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de
zile de la Învierea lui Hristos. Spre sfârşitul secolului
al IV-lea, începutul se co lului V, sărbătoarea Înălţării
s-a despărţit de cea a Pogorârii Sfântului Duh
(Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere,
dată care va rămâne stabilită pentru totdeauna în ca len-
darul bisericesc.

Înălţarea
Domnului

Ziua
eroilor

D
e Înălţarea Dom nului, în
toate catedralele, bisericile
şi mănăstirile ortodoxe din

ţară şi străinătate sunt pomeniţi
eroii, ostaşii şi luptătorii români.
Este Ziua Eroilor din toate tim-
purile şi din toate locurile, care s-au
jertfit pe câmpurile de luptă, în
lagăre şi în închisori pentru
apărarea patriei şi a credinţei stră-
moşeşti, pentru întregirea neamu-
lui, libertatea şi demnitatea
poporului român. În Biserica Orto-
doxă Română, sărbătoarea Înălţării
Domnului este ziua de po me nire a
eroilor neamului românesc. Slujbe
de pomenire se oficia ză, după
Sfânta Li turghie, şi la cimitirele,
troiţele şi monumentele dedicate
cins tirii eroilor neamului.
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S
finţii Apostoli Petru şi Pavel se bucură
de o cinstire deosebită din partea Bise -
ricii, fiindcă au fost “căpetenii aposto-

lilor” şi “lumii învăţători”, contribuind, prin
râvna lor, la răspândirea cuvântului
evanghelic în multe părţi ale lumii. E greu a
tălmăci în grai omenesc vrednicia lor deo -
sebită. Faptele lor mi  nunate
covârşesc mi ntea, iar în-
văţăturile lor, precum şi ins-
piratele interpretări ale
slovei revelate, întrec la
număr nisipul mării şi
stelele cerului. Li se pot -
rivesc cuvintele psal m is -
tului: “În tot pământul a
ieşit ves ti rea lor şi la mar-
ginile lumii cuvintele lor”.
(Psalm 18, 8). Când Bi seri -
ca a luat hotărârea de a-i
pomeni în aceeaşi zi, a fost
călăuzită de cursul istoric
al eve nimentelor. Amân-
 doi au fost încununaţi cu
cununa martiriului în
aceeaşi zi, 29 iunie, anul
67. Dar în afară de coincidenţa
zilei martiriului, Biserica a mai avut în
vedere faptul că pe cât de mare este Petru,
tot pe atât de mare este şi “Apostolul nea-
murilor”, cel ce s-a convertit pe drumul
Damascului. Pe drept li s-au atribuit amân-
durora calificativele: “raze ale Soarelui celui
înţelegător”, “prietenii lui Hristos”, “lu-
minătorii celor din întuneric”, “temelii
neclintite ale Dumnezeieştilor învăţături”,
“căpetenii învăţăceilor” ş.a. Dintre aceste
aprecieri, cea mai cuprinzătoare este aceea
de “prieteni ai lui Hristos”, fiindcă îi în-
făţişează într-o unitate desăvârşită, ca “sluji-

tori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui
Dumnezeu” (I Corinteni 4, 1). 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost la
aceeaşi înălţime religioasă şi morală,
neavând alt scop al vieţii şi activităţii lor,
decât a mărturisi pe Hristos, a vesti cuvântul
Lui, a fi de folos oamenilor şi a-şi împăca

cugetul lor (Faptele Apos-
tolilor 24, 16). Sfântul
Apostol Pe tru a fost
pescar şi se numea
Simon. Împreună cu
fratele său Andrei îşi
câştigau cele de lipsă
pentru trai, pescuind în
apele lacului Ghe -
nizaret. 
Aceasta până când
auziră glasul de
chemare al Mân tui -
torului: “Ve niţi după
Mine şi vă voi face pe
voi pescari de oa-
meni”(Matei 4,19). De
atunci cei doi fraţi au

fost nedespărţiţi de 
Hristos şi martori ai minu -

nilor pe care le-a făcut. Bucuria de a fi
aproape cu Iisus, a exprimat-o Sf. Apostol
Petru, când s-a aflat pe Muntele Taborului,
la Schimbarea la Faţă, zicând:  “Învăţătorule
ce bine este să fim noi aici” (Luca 9,33). De
la Sf. Apostol Petru avem mărturisirea ade-
vărului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
Aflându-se cu ucenicii Săi în Cezareea lui
Filip, Iisus le-a pus întrebarea: “Cine ziceţi
voi că sunt?”. Răspunzând Simon Petru a
zis: ”Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu
celui viu” (Matei 16, 16).(…)

Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel
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Iulie
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 L †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2 M † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan
cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4 J Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 V † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post)
6 S Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7 D Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel; Duminica
a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei
IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
8 L Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9 M Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 V †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf.
Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul (Post)
13 S Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia;
Sf. Cuv. Sara
14 D Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul; Duminica a III-a
după Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
15 L Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul
Rusiei
16 M Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18 J †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 V Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Se ra-
 fim de Sarov (Post)
20 S †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 D Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de
la Agapia; Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea
slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
22 L Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 M Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc.
Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25 J Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sino-
dul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26 V †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi
din Roma (Post)
27 S †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 D Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la
Xiropotamu; Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul
Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29 L Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep.
Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea
(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
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Sfântul Ilie 
Tesviteanul

L
a data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă
Română sărbătorește ridicarea la cer
a Sfântului Mare Proroc Ilie, Tes -

viteanul. Unul dintre cei mai importanți
prooroci din Vechiul Testament, Sf. Ilie este
celebrat ca un mare făcător de minuni și
aducător de ploi în vreme de secetă. Sfântul
şi marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne
ce a primit de la Dumnezeu
puterea de a deschide și
închide cerurile, era de
origine din Tesvi în
Galaad. Tradiția apocrifă,
care a transmis aceste de-
talii despre nașterea Pro-
rocului, precizează că el era
din tribul lui Aaron și deci
era preot. Se spune că la
nașterea sa tatăl său a văzut
oameni îmbrăcați în alb în-
velindu-l în scutece de foc
și, dându-i numele, i-au dat
să mănânce o flacără, sim-
bol al râvnei pentru Dum-
nezeu care l-a mistuit de-a
lungul în t regii sale vieți.
Încă din copilărie, ținea strict
toate poruncile Legii și se ținea în perma-
nență în fața lui Dumnezeu printr-o feciorie
indiferentă, post neîncetat și rugăciune
arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul și
făcură din el modelul vieții mănăs tirești. A ac-
tivat în Regatul de Nord, în timpul regelui
Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă
păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el să
cadă în idolatrie; lipsa de pioșenie și de-
pravarea predecesorilor săi ajunse la culme.

Încurajat de soția sa, respingătoarea Izabel,
el îi persecuta pe Proroci și pe toți oamenii
rămași credincioși lui Dumnezeu și se
închina idolilor Baal și Astarte. Sfântul și
Marele Prooroc Ilie l-a abordat în chip 
direct purtând o aprigă luptă pentru dreapta
credință a poporului care prin exemplu mai
mari lor săi era târât în idolatrie. La cuvintele

Profetului, o secetă groaznică
se abătu atunci, ca febra,
asup ra pământului: totul fu
secat, devastat, ars; bărbații,
femeile, copiii, ani malele
domestice și animalele săl-
batice, toa te mureau din
lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se ofileau și
nimic nu scăpa urgiei îngă-
duite de Dumnezeu, cu
speranța că foametea va face
pe poporul lui Israel să se
căiască și să se întoarcă la
credință.
Ajuns prin râvna sa pe cul-
mea cea mai de sus a vir-
tuții, Sf. Prooroc Ilie nu a

trecut la cele veșnice, ci a fost
ridicat la cer, fiind considerat demn de a
vedea față în față slava Dumnezeului întru-
pat, alături de Moise și de cei trei Apostoli
în ziua Schimbării la față (cf. Matei 17). Se
spune că, simțind el că zilele pe pământ sunt
numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei.
Atât de mare a fost personalitatea lui, încât
Domnul i-a făcut această favoare de a se
muta din viața aceasta pământească la viața
cea cerească, fără a trece prin poarta morții. 



130

Adevărul şi
numai adevărul
U

n fotbalist a fost chemat în instanţă ca şi
martor. Era unul dintre acei jucători care
nu ies în evidenţă, recunoscut pentru ex-

traordinara sa modestie.
Cu mare jenă s-a îndreptat spre boxa martorilor,
a jurat să spună adevărul, tot adevărul şi numai
adevărul, după care a început să răspundă la în-
trebările preliminarii…
“Eşti jucător de fotbal?”
“Da, domnule, sunt.”
“Eşti talentat?” 
Fotbalistul s-a oprit pentru moment şi a privit
stingher prin sală. În cele din urmă, şi-a luat
inima în dinţi şi a răspuns.
“Sunt un foarte bun fotbalist, probabil printre
cei mai buni din ţară.”
Toţi cei prezenţi în sală au izbucnit în râs.
După proces, antrenorul l-a chemat pe fotbalist
la el, spunându-i că a fost foarte surprins de
lăudăroşenia lui.
“Ce puteam eu să fac, domnule antrenor?”, a
răspuns trist jucătorul. “Eram sub jurământ.”
Fiecare dintre noi simţim în adâncul nostru că
avem ceva minunat în noi, că suntem unici şi 
deo  sebiţi. Oare cum ar arăta viaţa noastră dacă
am avea şi curajul să recunoaştem acest lucru şi
să ne asumăm res ponsabilitatea pentru valorifi-
carea a ceea ce suntem cu adevărat?

Gândul cel
bun

Î
ndreptându-se spre casă, un

ţăran a găsit la marginea dru-

mului, pe câmp, un sac plin cu

porumb. Uitându-se el de jur-îm-

prejur, s-a hotărât să-l ia acasă, fi-

indcă i-ar fi prins tare bine şi,

oricum, nu-1 vedea nimeni. S-a mai

uitat o dată înainte, înapoi, în

dreapta şi în stânga şi s-a aplecat să

ia sacul. Dar, deodată, s-a oprit, amin-

 tindu-şi că într-o singură direcţie,

nu s-a uitat: în sus. Privind cerul,

lăsă acolo sacul şi, zâmbind, îşi con-

tinuă li niş tit drumul spre casă, spu -

nându-şi: Mul ţumesc, Doam ne, că

mi-ai dat gândul cel bun. E drept că

aş avea mare nevoie de un sac cu po-

rumb, dar mai mult am nevoie de un

cuget curat şi liniştit. Cu siguranţă

că vreun vecin din sat nu a putut

duce prea mult deodată şi se va în-

toarce după sac. Dacă l-aş fi luat nu

m-ar fi văzut nici un om, dar m-ar fi

văzut Dumnezeu.
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August
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 J Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2 V Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredin-
ciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
3 S Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesa-
lonic (Dezlegare la ulei şi vin)
4  D Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezle-
gare la ulei şi vin); Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum);
Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
5 L Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ;
Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepis-
copul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8 J Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10  S Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la
ulei şi vin)
11 D †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi
vin); Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi
orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13;
glas 6, voscr. 7
12 L Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 M Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania
Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii
Domnului) (Post)
15 J (†) Adormirea Maicii Domnului
16 V Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi:
Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec(Post)
17 S Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 D Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon; Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea
pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22 J Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23 V Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului
Adormirii Maicii Domnului) (Post)
24  S Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 D Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit; Duminica a IX-a după Rusalii (Um-
blarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26 L Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 M Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica
lui Fanuel (Post)
29 J †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 V †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul
Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului (Post)
31 S Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
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Schimbarea la faţă
a Domnului

L
a şase zile după ce a spus ucenicilor Săi:
“Sunt unii din cei ce stau aici care nu
vor gusta moartea până ce nu vor vedea

Împărăţia lui Dumnezeu venind întru pu-
tere” (Matei 16, 28; Marcu 9, 1), Iisus îi luă
pe Apostolii Săi preferaţi, Petru, Iacov şi
Ioan, ducându-i deoparte, urcă pe un munte
înalt - muntele Taborului în Galileea - ca să
se roage. Se cuvenea într-adevăr
ca cei care aveau să asiste la
suferinţa Sa la Ghetsimani şi
care aveau să fie martorii cei
mai importanţi ai Patimilor
Sale, să fie pregătiţi pentru
această încercare prin prive-
liştea slăvirii Sale: Petru,
pentru că tocmai îşi mărturi-
sise credinţa în dumnezeirea
Sa; Iacov, căci a fost primul
care a murit pentru Hristos şi
Ioan care mărturisi din expe-
rienţa sa slava dumnezeiască,
făcând să răsune ca “fiu al tu-
netului” teologia Cuvântului
întrupat.
El îi urcă pe munte, ca simbol
al înălţării spirituale care, din
virtute în virtute, duce la dragoste, virtute su-
p remă care deschide calea contemplării dum-
nezeieşti. Această înălţare era de fapt esenţa
întregii vieţi a Domnului care, fiind înveş -
mântat cu slăbiciunea noastră, ne-a deschis
drumul către Tatăl, învăţându-ne că isihia
(liniştirea) este mama rugăciunii, iar rugă -
ciunea este cea care arată către noi slava lui
Dumnezeu.
“Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o
alta, Se schimbă şi sclipi ca soarele, în timp
ce hainele sale deveniră strălucitoare, de un

alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe
pământ înălbitorul” (Marcu 9, 3). Cuvântul
lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălu-
cirea naturală a slavei dumnezeieşti, pe care o
avea în El însuşi şi pe care o păstrase după În-
truparea Sa, dar care rămânea ascunsă sub
acoperământul trupului. Încă de la zămisli-
rea Sa în pântecele Fecioarei, într-adevăr,

dum nezeirea S-a unit cu natura
trupească, iar slava divină a
devenit, în mod ipostatic,
slava trupului asumat. Ceea ce
Hristos le arăta Apostolilor
Săi în vârful muntelui nu era
deci o privelişte nouă, ci ma-
nifes tarea strălucită în El a în-
dumnezeirii naturii omeneşti
- inclusiv trupul - şi a unirii
Sale cu splendoarea dumne-
zeiască.
În mijlocul acestei slăvite pri-
velişti se arătară - alături de
Domnul - Moise şi Ilie, doi
mari profeţi din Vechiul Tes-
tament, reprezentând respec-
tiv Legea şi Prorocii, care îl

mărturiseau ca stăpân al celor
vii şi al celor morţi.

Ieşiţi afară din ei înşişi, răpiţi în contempla-
rea luminii dumnezeieşti, Apostolii erau co p leşiţi
ca de un somn şi “neş ti ind ce zice, Petru îi
spuse lui Iisus: Stăpâne, ce bine ar fi să rămâ-
nem aici; dacă vrei vom face trei corturi: unul
pentru tine, unul pentru Moise şi unul pen-
tru Ilie”. Întorcându-şi apostolul de la
aceasta dorinţa prea omenească, ce consta în
a se mulţumi de bucuria pământească a lu-
minii, Domnul le arată atunci un “cort” mai
bun şi un lăcaş cu mult mai înalt pentru a
sălăşlui în el slava Sa. 
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Tăierea capului
Sfântului Ioan

Botezătorul

S
fântul Ioan, Înaintemergătorul şi Bote zătorul
Domnului a primit de la însuşi Domnul Hristos
mărturia că el era cel mai mare dintre toţi oamenii

născuţi din femeie şi cel dintâi între Profeţi. Pe când încă
se afla în pântecele mamei sale, el a tresărit de bucurie
în preajma lui Me sia pe care îl purta în ea Prea Sfânta

Maică a Domnului. 
La maturitate, el se

retrase în pustiu,
acoperit cu o
haină din păr de
cămilă şi încins
cu o curea de
piele, aceasta
s e m n i f i c â n d
stăpânirea tutu-

ror pornirilor tru-
peşti. 

Pentru că poporul se întreba dacă nu era el Mântuitorul
aşteptat de atâtea generaţii, Ioan le spuse: “Eu vă botez
cu apă, dar vine altul mai mare decât mine, El vă va bo-
teza cu foc şi cu Duh Sfânt”.  
Curăţenia sa şi dragostea sa pentru feciorie erau într-
atât de mari încât fu considerat vrednic nu doar de a-l
vedea pe Mântuitor, al cărui Înaintemergător fusese pus,
ci chiar să Îl boteze în Iordan şi să fie martorul descope-
ririi Sfintei Treimi. La cererea Salomeei, fiica soţiei re-
gelui Irod, acesta a ordonat tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul.  
Prin viaţa precum şi prin moartea sa, Înaintemergăto-
rul rămâne de asemenea pentru toţi creş tinii un Profet şi
un stăpânitor al vieţii spirituale.

Raiul şi
iadul

S
e spune că, demult, un
războinic s-a întâlnit cu
un călugăr şi 1-a între-

bat:
- Cum poate să existe rai şi
iad, când nu văd nimic din
toate astea? Poate cineva
să-mi arate raiul şi iadul?
- Dar tu, 1-a întrebat
călugărul, cum te poţi numi
războinic, când nu văd în faţa
mea decât un caraghios?
Soldatul mâniat a scos ime-
diat sabia, dar, la fel de calm,
bătrânul călugăr i-a spus:
- Vezi, aşa se deschid porţile
iadului!
Înţelegând lecţia dată,
războinicul a pus sabia în
teacă şi s-a înclinat respec-
tuos.
- Vezi, i-a mai spus călugărul,
aşa se deschid porţile raiului!

“Cel ce uită de iad, va ajunge

acolo”. (Sfântul Ioan Gură de

Aur)
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C
opiii din Chişoda şi Giroc, dar
nu numai ei, au primit un cadou
de exce pţie cu prilejul Zilei In-

ternaţionale a Copilului – un parc de

joacă pentru cei mici, dar şi un loc de
recreere pentru cei tineri sau mai puţin
tineri. 

Deschiderea Parcului situat lângă sta-
dionul de fotbal din Chişoda s-a făcut în
prezenţa primarului Iosif Ionel Toma,
cel care a tăiat panglica inaugurală, a vi-
ceprimarului Ionel Popazie, a unor con-
silieri  locali şi a numeroşi copii şi
părinţi din Giroc şi Chişoda. 
Noul loc de joacă beneficiază de toate
jocurile copilăriei – topogane, huţuluşe,

gropi cu nisip, teren de sport – şi a de-
venit, în scurt timp, locul preferat de re-
laxare al copiilor. 
Mai mult, în acest parc, aşa cum se în-
tâmplă şi în celelalte de pe raza comunei
Giroc, de curând, accesul la Internet
este gratuit. (A.B.)

Cadou de 1 Iunie –
un nou parc de joacă

la Chişoda
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Î
n perioada 1-3
iunie, în Bul-
garia, la Plevna,

a avut loc prima
etapă din Campio -
natul Naţional al
Ro mâniei. Sportivul
din Giroc, Ionel Pas-
cota a participat la
două categorii –
600cmc Supersport
şi 1000 cmc Super-
bike. Calificările
cursei au avut loc
sâmbătă după-amia -
ză unde Pascota a
obţinut primul loc la
ambele clase. Plecat
din pole position la am-
bele cate gorii, Pascota a ieşit invingător
fără probleme, câştigând astfel prima
etapă din acest sezon. Din campionatul
naţional mai urmează încă patru etape.
“A fost o cursă fără probleme şi am reuşit
să câştigăm. Vreau să mulţumesc Con-
siliului Local Giroc şi primarului Iosif
Ionel Toma care sunt alături de echipa
noastră indiferent de condiţii.

Mulţumesc şi me -
canicului meu
Mircea Doncean,
care pot spune că
îşi dedică viaţa
pentru a aduce
aceste rezultate
frumoase cu mine
la Giroc. Şi nu în
ultimul rând fami-
liei mele, soţiei 
I lioara şi băiatului
meu cel mic,
Joshua, care sunt
alături de mine la
fiecare cursă”. 
Următoarea cursă
pentru echipa Pas-

cotă Racing Team
Giroc a fost în data de 17 iunie la Hun-
garo ring şi a contat pentru competiţia
Dunlop Romanian Superbike. În urmă-
toarea săptămână, echipa noastră a mers
în Turcia pe circuitul Istanbul Park, la
Campio natul European de Est, care 
s-a ţinut împreună cu cea de-a doua
etapă din Campionatul Naţional.

A. BORBELY

Două victorii pentru Ionel
Pascota la Campionatul
Naţional de Motociclism
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L
a alegerile locale desfăşurate
în 10 iunie, pentru Consiliul
Local al comunei Giroc s-au

înscris în cursă cinci partide politice
şi o alianţă politică. După
numărarea voturilor, USL (PSD,
PNL, PC) a obţinut 2.461 voturi,
63,20%, având 10 consilieri locali,
Partidul Verde, 521, 13,38% - 2 con-
silieri, Partidul Poporului –DD,
472, 12,12% - 2 consilieri, PDL,
318, 8,17% - 1. UNPR a obţinut 84
de voturi, 2,15%, iar PRM, 38,
0,97%.
Componenţa Consiliului Local
Giroc pentru mandatul 2012-2016
este următoarea: Gruiţa Octavian
Petru – Uniunea Social Liberală
(PNL), Şipoş Nicoleta Daniela –
Uniunea Social Liberală (PSD),
Urşica Adrian Dănuţ – Uniunea So-
cial Liberală (PC), Golban Gheor -
ghe – Uniunea Social Liberală
(PSD), Terteci Lenuţa – Uniu nea
Social Liberală (PSD), Gâlcă Ilie –

Uniunea Social Liberală (PNL),
Pascota Ionel Petru – Uniu nea So-
cial Liberală (PSD), Vârtosu Dan –
Uniu nea Social Liberală (PSD),
Alexa Ionel – Uniunea Social Libe -
rală (PSD), Golban Florin – Uniu -
nea Social Liberală (PNL), Aga
Dorin – Partidul Verde, Stancea
Ioan Antoniu – Partidul Verde, Bota
Mircea – Partidul Poporului-D.D.,
Contescu Miluţa – Partidul
Poporului-D.D., Cojeia Ciprian –
Partidul Democrat Liberal.
În cursa pentru funcţia de primar al
comunei Giroc s-au înscris patru
candidaţi. Toma Iosif  Ionel – USL,
a obţinut 2.962 de voturi, adică
75,42%, fiind urmat de Bota Mircea
- Partidul Poporului-D.D., 479 -
12,20%, Mocanu Florin – Partidul
Verde, 318 - 8,10% şi Cojeia Ciprian
- Partidul Democrat Liberal, 168 -
4,28%.

V.T.

Rezultatele
alegerilor locale 2012

în comuna Giroc
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F
enomenul educaţional transcede
astăzi, cu mult, graniţele formelor
de învăţământ tradiţional, da-

torită dezvoltării societăţii din punct de
vedere social şi informaţional, pro -
vocând în permanenţă cadrele didactice
spre a găsi cele mai bune şi eficiente
modalităţi de a educa tânăra generaţie. 
Pe lângă activităţile instructiv-educa-

tive din grădiniţă, avem în vedere, pen-
tru copii, şi pregătirea lor pentru
integrarea ulterioa ră în viaţa socială. În
acest sens, am găsit oportună familiari -
zarea lor cu obiective social-culturale
din zonă cum ar fi teatrul, filarmonica,
muzeul.
Pentru a le percepe şi înţelege valoarea
fundamentală, de cadre şi repere de artă

autentică şi cultă, gustul individului tre-
buie format. La copiii preşcolari, calea
optimă de desfăşurare a unor activităţi
accesibile focalizate pe educarea sensi-
bili tăţii artistice am considerat că o
putem găsi prin iniţierea unui proiect,
“O punte între trecut, prezent şi viitor”,
prin care să îi apropiem de valorile cul-
tural-artistice locale şi naţionale.

Una din activităţile planificate în
cadrul acestui proiect a fost ex-

cursia la Castelul Huniazilor.
În ziua de 26 aprilie, preşco-
larii din grupa mare-pregăti-
toare au pornit în excursie cu
mult entuziasm. Castelul a
fost o adevărată încântare pen-
tru copii. Curiozitatea lor s-a
reflectat în multitudinea de în-
trebări pe care le adresau
ghidului, care avea câte o
poveste la fiecare răspuns. Nu

am plecat cu mâna goală de la
castel, fiecare copil s-a bucurat de câte
un suvenir.
Excursia a fost cu adevărat o reu şită,
soarele ne-a însoţit întreaga zi, iar 
opri ri le de pe traseu s-au trans format în
minunate momente de joacă.

Educatoare Lidia BLIDĂRAN 

şi Laura GHERBAN

Preşcolarii Grădiniţei
din Giroc, în excursie la

Castelul Huniazilor
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S
ub o zodie fericită şi-a “deschis ari pi -
le” întâia ediţie a Festivalului Inter-
naţional de folclor al preşcolarilor,

“Floare Giroceană”. Sala de sport din

Giroc, arhiplină, a demonstrat o dată în plus
că fol c lo rul bănăţean, departe de a se
stinge, cunoaşte un însemnat reviriment.
Protagoniştii, micii grădiniţaşi însoţiţi de
educatoare, părinţi şi bunici în “grad de
susţinători absoluţi”, înveşmântaţi în
tradiţionale porturi popu  lare din Banat
şi Bihor, maghiare, germane, sârbeşti
sau rome au cântat, au dansat şi au
recitat poezii. 
Aşadar, Girocul şi Chişoda au găzduit
vineri, 18 mai, prima ediţie a Festivalu-
lui Internaţional de folclor al preşco-
larilor, intitulat sugestiv “Floare
Giroceană”. “Trăim într-o epocă în care
adevăratele va lo  ri culturale, tradiţiile şi
obiceiurile popu lare se pierd treptat, iar
noi, dascălii, avem datoria de a transmite
generaţiilor viitoare portul şi folclorul,
tradiţia valorilor autentice ale istoriei

româneşti. Tradiţiile sunt tezaurul 
su f letului românesc şi avem obligaţia să le
păstrăm şi să le ducem mai departe, fiindcă
doar aşa vom fi demni să vieţuim pe
plaiurile unde s-a zămislit neasemuita al-
cătuire de cuvinte româneşti... pe-un pi-
cior de plai, pe-o gură de rai. Doar
promovând şi menţinând tradiţia, specifi-
cul şi identitatea, putem să-i ajutăm pe
copii să înţeleagă imensitatea tezau rului
nostru folcloric în care arta populară
românească este o minu nată oglindă în
care se reflectă cu cea mai mare intensitate
frumuseţea României, istoria şi mai ales
sufletul neamului. 
Din do rinţa de a-i apropia pe copiii din
grădiniţele noastre de tradiţiile populare
din Banat, am ini ţiat acest proiect de
parteneriat educaţional cu denumirea de
“FLOARE GIROCEANĂ”, argu-

mentează Lenuţa Terteci, coordonatoarea
Grădiniţei din Giroc, iniţiatoarea acestui
festival. 

Festivalul Internaţional 
de Folclor al Preşcolarilor

“Floare Giroceană”, prima ediţie
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De altfel, Grădiniţa din comuna noastră nu este
la prima reuşită de acest fel, în activitatea ei de
până acum participând la o serie de prestigioase
proiecte şi concursuri naţionale şi inter-
naţionale, dintre care amintim: proiectul inter-
naţional “Vreau să cresc sănătos”, cu Grădiniţa
Mako din Ungaria, proiectele naţionale “Prie -
tenii naturii” şi “Magia culorilor”, concursul in-
ternaţional “Cu Europa la joacă” – ediţiile 2010,
2011, 2012, concursurile naţionale “Şcoli pen-
tru un viitor verde” – ediţiile 2010, 2011, “Colo -
răm şi învăţăm”, “Micul creştin”, “Sunt copil
european”, concursurile locale “Copilăria, o
lume minunată”, “Moş Crăciun cu plete dalbe”,
Festivalul de folclor al preşcolarilor Timişoara
– ediţiile 2011 şi 2012, parteneriatele inter-
judeţene “Aşa petrec bănăţenii”, cu Grădiniţa
din Ştei, judeţul Bihor şi
cele cu grădiniţele din
Obreja, judeţul Ca raş-
Severin, şi Grădiniţa PP
nr. 15 din Arad.
Un portofoliu bogat,
aşadar, pentru Gră-
diniţa din Giroc, care a
făcut acum pasul
înainte, spre organi-
zarea acestei prime
ediţii a Festivalului
“Floare Giroceană”.
Scopul primordial al festi-
valului este promovarea tradiţiilor şi portului
specific fiecărei zone implicate în proiect, unul
pe care şi l-a îndeplinit putem spune chiar de la
această primă ediţie. 
Două sunt ţelurile festivalului, şi anume edu -
carea copiilor în spiritul respectării valorilor
morale, în spiritul responsabilităţii pentru
tradiţiile şi obiceiurile româneşti, sârbeşti,
nemţeşti, maghiare şi rome, în spiritul res -
ponsabilităţii faţă de grupul din care fac parte -
faţă de familie, grădiniţă, comunitate şi culti-
varea relaţiilor de prietenie şi colabo rare între
educatoarele din judeţ si regiuni diferite, dar şi
între copii, prin participarea la festival.
Echipa de iniţiere şi coordonare a acestui
proiect a fost compusă din Inspector şcolar de
specialitate – prof. Lavinia Supuran, Primăria
Comunei Giroc – Primar dr. Iosif  Ionel Toma,
Grădiniţa P.P. Giroc – coordonator Lenuţa
Terteci şi Şcoala cu clasele I-VIII Giroc – di-
rector prof. Melentina Costa.
Au contribuit, ca realizatori, la materia lizarea
proiectului şi devenirea sa ca festival Melentina
Costa – director Şcoala cu clasele I-VIII Giroc,
Lenuţa Terteci – coordonator Grădiniţa P.P.

Giroc, Janina Terteci - educatoare Grădiniţa
P.P. Giroc, Laura Gherban – educatoare Gră-
diniţa P.P. Giroc, Claudia Blidăran – educa-
toare Grădiniţa P.P. Giroc, Florina Berindeiu –
educatoare Grădiniţa P.P. Giroc, Simona Leon-
tescu – educatoare Grădiniţa P.P. Giroc, Ioana
Ivanovici – edu catoare Grădiniţa P.P. Giroc,
Andreea Manolea – educatoare Grădiniţa P.P.
Giroc, Rodica Pienaru – educatoare Grădiniţa
P.P. Giroc, Sofia Uţica – educatoare Grădiniţa
P.P. Giroc, Mihaela Manzur – educatoare Gră-
diniţa P.P. Giroc, Simona Blaj – educatoare
Grădiniţa P.P. Giroc şi Gabriela Mimiş -  edu-
catoare Grădiniţa P.P. Giroc.
Festivalul “Floare Giroceană”, de la Giroc şi
Chişoda, a însemnat, la această primă ediţie,
multe emoţii. Emoţii pentru participanţi, adică

pentru copii, dar şi pentru
cei mari – educatori,
părinţi sau bunici, care
i-au însoţit pe micuţi în
comuna noastră. Mai
întâi, aşa cum şade bine
unui festival res pectabil,
după primi  rea invi-
taţilor, străzile celor
două localităţi – Giroc
şi Chişoda – au fost 
inundate de grupurile

de preşcolari îmbrăcaţi în
straie tradiţionale, care au

participat la parada portului popular. Apoi,
timp de două ore, fiecare grădiniţă participantă
şi-a prezentat programul artistic – dans popu-
lar, solist vocal şi grup vocal. Fiecare echipă a
avut la dispoziţie între cinci şi şase minute pen-
tru a impresiona juriul şi asistenţa. Putem
spune, fără teama de a greşi, că fiecare dintre
cele 20 de grădiniţe prezente a câştigat!
Grădiniţa-gazdă, cea din Giroc, a fost
reprezentată de Karina Ştefan, care a interpre-
tat “Brâul muierilor”. A urmat dansul, o horă
bănăţeană, iar apoi Karina Caragea a cântat “I
dogi lolo”, o melodie în limba sârbă. Educa-
toarele care s-au ocupat de preşcolarii din Giroc
sunt Lidia Blidăran şi Laura Gherban. Core-
grafia a fost semnată de Lăcrămioara Şerban.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Chişoda a
prezentat un dans din Banat, coordonatoare
fiind educatoarele Cosmina Mărguş şi Oana
Simion, iar coregraf – Neluţu Şipoş. Solista vo-
cală Bianca Opariuc a intepretat cântecul
“Lume, uită-ce la mine”, fiind pregătită de 
educatoarea Simona Cheie.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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V
ineri, 27 aprilie, în holul şcolii
din Giroc a avut loc manifestarea
intitulată “Dialog între gene -

raţii”. Elevi şi profesori, ne-am bucurat
deo potrivă să avem din nou în mijlocul
nostru două personalităţi marcante ale
culturii girocene. Este vorba de domnii
profesori Octavian Gruiţa şi Ion 
Murariu.

Emoţia dar şi bucuria
cu care invitaţii noştri
au scos la iveală din
tainiţele minţii şi ale
ini mii amintiri dragi,
n-au trecut neobser-
vate. 
Ne-au vorbit cu multă
căldură despre oameni
şi întâmplări, despre
viaţa de odinioară a
girocenilor.

Nota dominantă a manifestării a fost
curiozitatea. Elevii erau nerăbdători să
afle cât mai multe lucruri cu privire la
viaţa şcolarilor giroceni din trecut, la
recompensele, dar şi la pedepsele ce le
erau aplicate celor mai puţin ascultă-
tori. 
Au fost miraţi să afle că boabele de po-
rumb, cojile de nuci şi nuieluşele de

mesteacăn  erau la loc de cinste.
Ne-am despărţit cu greu de invi-
taţii noştri pentru că ploaia de
întrebări nu mai contenea, însă
cei doi foşti elevi dar şi dascăli ai
şcolii noastre ne-au promis că
vor reveni în mijlocul nostru ori
de câte ori vor fi invitaţi.
Le mulţumim din suflet pentru
prezenţă şi îi asigurăm de toată
dragostea şi preţuirea noastră.

Prof. Mihaela CRĂCIUN

Dialog între generaţii
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U
niunea Europeană sărbătoreşte
în fiecare an, în data de 29
aprilie, „Ziua solidarităţii între

genera ţii”. În acest an, ziua aceasta are
o semnificaţie deo sebită, dat fiind fap-
tul că 2012 este „Anul european al îm-

bătrânirii active şi al solidarităţii între
generaţii”. În acest context, şcolilor le
revine misiu nea de a organiza activităţi
educative, invitând personalităţi în
vârstă din comunitatea locală, pentru a
împărtăşi elevilor din experienţa de
viaţă socială, din activitatea profesio -
nală sau din viaţa de familie.
Oaspetele de seamă al şcolii din
Chişoda a fost maestrul Dorin
Cuibariu. Încă de la intrarea în sala

multifuncţională a şcolii, domnia-sa a
fost întâmpinat cu ropotele de aplauze
ale elevilor şi ale cadrelor didactice.
Doamna director-adjunct, prof. 
Marieta Deneş, împreună cu domnul
profesor Liviu Râmneanţu l-au întâm -

pi nat pe oaspete, vizibil
emoţionat de primirea
făcută.
Domnul profesor
Liviu Râmneanţu l-a
rugat pe maestrul
Dorin Cui bariu să de-
pene amintiri, întâm-
plări, momente de
referinţă din bogata şi
consistenta activitate
artistică a acestuia. 
Maestrul a rememorat
întâmplări din co -

pilărie, din viaţa de şcolar,
din peregrinările sale îndelungate pe
mapamond. Au fost, ca în viaţa oricui,
momente triste, întâmplări vesele, în-
tâlniri memorabile cu mari artişti
români şi străini, cu personalităţi ale
vieţii sociale şi politice.
Aşa cum se obişnuieşte în asemenea
momente de suflet, cei prezenţi au avut
posibilitatea de a-i adresa întrebări in-
vitatului. 

Onor maestrului
Dorin Cuibariu
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Acesta a răspuns cu plăcere
fiecărei întrebări, bucu -
rându-se să-i vadă în sală,
printre spectatori, pe
câţiva dintre mulţii săi în-
văţăcei, ştiut fiind faptul
că maestrul a creat, din pa-
siu nea pentru artă şi din
respect pentru folclorul
românesc, cu sprijinul
Consiliului Local Giroc,
un valoros grup de fluieraşi. 
Cu acest grup a participat la multiple
concursuri şi întreceri pe teme folc -
lorice, câştigând invariabil locul întâi.
Întâlnirea generaţiilor a luat sfârşit
după ce maestrul a promis că va reveni
cât de curând, „înarmat” cu documente
scrise, cu casete audio şi video, care stau
mărturie unei vieţi trăite intens, sub
semnul harului dat de Dumnezeu.
Asemenea întâlniri sunt benefice pen-
tru generaţia tânără, obiectivul lor fiind

ca tinerii şi vârstnicii deo potrivă să îm-
părtăşească idei şi experienţe, care să fie
punctul de pornire al unor dezbateri cu
privire la valorile societăţii actuale. Oa-
menii vârstnici pot aduce o contribuţie
importantă prin sprijinirea tinerilor în
efortul lor de a-şi găsi locul într-o lume
în care valorile fundamentale rămân vi-
tale, în ciuda numeroaselor schimbări
sociale şi culturale.

Prof. Gabriela VLASIE
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P
entru al doilea an consecutiv,
Şcoala cu clasele I-VIII Giroc a
participat la concursul „Prietenii

pompierilor”, organizat de către In-
spectoratul  Şcolar Timiş şi Inspec-

toratul pentru Situaţii de Urgenţă
„BANAT”. În competiţie s-au în-
scris nouă echipaje reprezentând
unităţi şcolare din judeţ: Liceul
Recaş, Liceul Făget, Grupul Şco-
lar Orţişoara, Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 30 Timi şoara, Liceul
Peciu Nou şi Şcoala Giroc, unele
şcoli participând cu două
echipaje.
Competiţia s-a desfăşurat în in cin-
ta Grupului Şcolar Silvic Timi -
şoara, a început cu o probă teoretică,
urmată de două probe practice: „Pista de
îndemânare peste obstacole” şi „Ştafeta
de 400 metri cu obs tacole”. Chiar dacă
timpii realizaţi în concurs au fost foarte
buni, elevii giroceni s-au clasat pe locul
II, fiind depăşiţi la fiecare probă prac-
tică de echipajul comunei Orţişoara, cu
o diferenţă de o secundă.

Componenţa echipei câştigătoare a
locului secund este următoarea: Răm-
neanţu Pe tronela – clasa a V-a, Ma rincu
Andreea – clasa a VII-a, Manoliu 
Marian – clasa a VI-a B, Manoliu Da-

cian – clasa a VI-a B, Filimon Da-
cian – clasa a VII-a, Bosancu
Delian – clasa a VII-a, Sasz Tibi
– clasa a VII-a, Conţescu Raul –
clasa a VII-a, Mihai Sebastian –
clasa a VII-a, Rămneanţu Răz-
van – clasa a VII-a
Pentru participarea la com-
petiţie, micii pompieri au fost
pregătiţi de prof. Boris Babici,
Ilie Marincu, Adrian Marincu şi
Dumitru Crăiniceanu din partea
S.V.S.U. Giroc, un important

sprijin moral şi material primind din
partea d-lui primar Iosif Ionel Toma.
Chiar dacă locul II este unul fruntaş,
elevii şcolii noastre îşi propun să con-
tinue pregătirea pentru a participa şi la
competiţiile viitoare.

Prof. Melentina COSTA

Prietenii pompierilor
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L
a această fază a Festivalului au parti-
cipat comuna gazdă, Giroc, precum şi
comunele Şag, Sînmihaiu Român,

Uivar, Ghilad, Pădureni, Otelec, Foeni,

Giulvăz, Jebel, Voiteni, Peciu
Nou, Parţa, Livezile şi oraşul
Ciacova.
Girocul, care şi-a adjudecat de
patru ori până acum Marele
Premiu, din tot atâtea partici-
pări, a avut o prezenţă nume-
roasă şi valoroasă la toate
secţiunile festivalului. 
La secţiunea coregrafie s-a
participat cu dansuri populare
– Grădiniţa PP din Giroc - de-
butanţi; dans modern – Grădiniţa
PP din Giroc - debutanţi; Ansamblul Fol-
cloric „Ghiocelul” cu montajul „Vetre stră-

bune”; suită de dansuri mixtă – ansamblul
de Tineret „Ghiocelul” – debutanţi; forma-
ţia de soroc din comuna Giroc – dans băr-
bătesc; solişti dansatori - copii - Şcoala

Generală „Iosif Ciorogariu”
din  Chişoda; grup de

dansatori – Ansamblul
„Ghiocelul” Giroc; dans
de fete – Crihalmă; suită
de dansuri mixtă – An-
samblul „Ghiocelul” –
Giroc; solişti dansatori –
Ansamblul „Ghiocelul”;
grup de dansuri bătrâ-
neşti şi suită de dansuri
pe generaţii.
Un capitol la care co-
muna noastră a excelat
mereu, ca de altfel şi la

celelalte secţiuni, l-a constituit „expoziţiile,
gastronomia, recitări, teatru”. 

Lada cu zestre a neamului
Cum nu se putea mai bine, una din fazele zonale a celei de a şasea 

ediţii a Festivalului Concurs „Lada cu Zestre” din 2012 a demarat cu mult
succes în comuna noastră, pe scenele Căminului Cultural din Giroc 
şi a Casei Naţionale din Chişoda. După ce concurenţii giroceni şi-au 
adjudecat patru „Mari premii” din tot atâtea participări la festival, 

şi în anul 2012 reprezentanţii noştri, prin prestaţia avută cu acest prilej,
s-au înscris de departe ca favoriţi pentru o nouă victorie
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Ne-au reprezentat la etapa zonală a Fes-
tivalului „Lada cu zestre” Cercul de pic-
tură pe sticlă şi modelaj al Biserici
Ortodoxe „Sf. Dimitrie” din Giroc, coor-
donat de prof. Ecaterina Neagu; Biserica
Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” din Giroc,
cu expoziţie de obiecte vechi; Vasilica Po-
pescu, din Giroc, cu aranjamente florale;
Cristina Şchiop, din Chişoda, cu sculp -
tură în lemn, Claudia Vasilescu, din
Giroc, cu iconografie; Marius Matei, din
Giroc, cu o expoziţie de costume popu-
lare, una de fotografie şi una de cărţi;
Alina şi Attila Bajko, din Giroc, expozi-
ţie de iconografie; Petru Avrămuţ, din
Giroc, expoziţie macrameuri; Pătru
Chira, din Chişoda, creaţie  de poezie în
grai; George Lână, din Chişoda, creaţie
şi recitare de poeme; Paula Popescu, din
Giroc, creaţie de poezie; Cercul de teatru
al Şcoli Generale din Giroc, coordonat de
doamna Mariana Luca.
La această secţiune unul dintre punctele
de atracţie a fost expoziţia culinară. Gi-
rocenii au umplut mesele cu produse care
mai de care mai apetisante. Ne-au repre-

zentat:  Ionela Damian, Bianca Secoşan,
Raluca Gherban, Fraţii Cărăbaş, fraţii
Crişan, Loredana Sur, surorile Roxana şi
Bianca Rotariu, Mario Popescu, An-
dreea Lazea, Nuţi Chelaru, Larisa Bog-
dan, Adina Goian, Lucian Dumitrescu,
Marinela Pop, Andreea Sanislav, Ale-
xandru Găluşkă,  Paul Szalay, Alexandra
Costăchel, Romina Ilinca, Bogdan One-
ţiu, Raul Toma, Denisa Sterpu, surorile
Roxana şi Loredana Jebelean, Silvia Rus,
Oana Vădăşan, Andreea Nicula, Raul
Conţescu, Adrian Cabău, fraţii Ionel şi

Mihai Şipoş, Cristian Marincu, 
Alexandru Marincu şi Viorica Codrea,
Roxana Flonta, Ofelia Marincu, Alexan-
dra Dandu, Răzvan Ibraşi, Cristina
Popa, fraţii Tiberiu şi Roland Szasz, Da-
riana Drăguş, Petronela Rămneanţu,
Cristina Bodo şi Nicoleta Şipoş. 
Şi pe scena Grădinii de Vară din Chişoda
comuna noastră a avut o reprezentare
numeroasă şi valoroasă. 
La secţiunea muzicală a fazei zonale a
festivalului, am fost reprezentaţi de
Corul Biserici Baptiste din Giroc; Or-
chestra Biserici Baptiste din Giroc; 
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Corul Biserici Penticostale din Chişoda;
Grupul instrumental al Bisericii Penticos-
tale din Chişoda; Orchestra Ansamblului
Folcloric Ghiocelul Giroc, dirijor domnul
prof. Adrian Scorobete; Grupul vocal al
grădiniţei PP din Giroc; soliştii vocali Zo-
rica Savu, din Giroc, Loredana Sur, din
Giroc, Florin Pistrilă, din Chişoda, Carina
Caragea, din Giroc - debutant, Carina Şte-
fan din Giroc; Cristi Ghiţoaica – Asociaţia
culturală „Ghiocelul”, Doriana Talpeş,
Desanca Lalici; Sfeia Petrovici, Larisa
Zăgan – debutant – Chişoda, muzică
uşoară, Corala Giroceana, dirijor Mircea
Sturza; Corul Biserici Ortodoxe Sf. Dimi-
trie din Giroc, dirijat de prof. Codruţa To-
mescu; Grupul de percuţie condus de prof.
Alina Cui bariu-Jumugă; Grupul de fluie-
raşi condus de prof. Aurel Cuibariu; Fanfara
Căminului Cultural din Giroc, dirijor Ionel

Pascota senior. La capitolul solişti instru-
mentişti, comuna a fost reprezentată de
Marius Sperneac, din Chişoda – clarinet;
Bogdan Dumitrean, din Chişoda – saxofon;
Alexandru Baniaş, din Giroc - saxofon; Fa-
briţio Marincu, din Giroc  – pian clasic; Da-
niel Cuibariu-Jumugă, din Chişoda –
percuţie; Sfeia Petrovici, din Giroc – acor-
deon şi Angela Cui bariu-Jumugă, din Chi-
şoda – vioară clasică.
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Prestaţia artiştilor şi a celorlalţi partici-
panţi la faza zonală a Festivalului “Lada
cu zestre” din comuna Giroc a fost anali-
zată de un juriu prestigios, din care au
făcut parte Răzvan Hrenoschi, şef Servi-
ciu Relaţii Publice în cadrul Consiliului
Judeţean Timiş, şi Ciprian Cipu, directo-
rul Centrului de Cultură şi Artă al Jude-
ţului Timiş, coregraful Lăiţă Stănescu şi

profesorii Remus Vălungan şi Marius
Cârnu.
Cu o astfel de participare  numerică, în-
mănunchind toate secţiunile festivalului,
şi valorică, însumând tineri şi nu doar, cu
un real potenţial artistic, comuna Giroc 
s-a calificat cu brio la faza judeţeană a
Festivalului concurs „Lada cu zestre” care
s-a desfăşurat la Timişoara după cum ur-
mează: I Coregrafie – 22, 23 septembrie
2012; II – Expoziţii, gastronomie, recitări,
teatru – 29 septembrie 2012; III – Muzi-
cal – 30 septembrie 2012.
Spectacolul reprezentativ a avut loc la 14
octombrie 2012  la Timişoara. Şi de
această dată reprezentanţii din Giroc şi
Chişoda au arătat că aceste localităţi stră-
bune sunt o adevărată vatră de etnografie
şi folc lor a Banatului.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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BBaabbaa  GGiiuullaa,,  îînnttrr--oo  ssaarrăă
ss--oo  dduuss  ppâânnăă  llaa  dduucchheeaann
ccaa  ssăă  iiaa  rriippeellţţ  şşîî  ddrroojjddiiee

şşîî  oo  ppaaccllăă  ccuu  dduuhhaann..
CCâânndd  oo  ddaatt  ssăă  pplleeşşee--aaccaassăă,,

oo  vvăăzzuutt  îînnttrr--oo  ccuucciiee
nnaaooccooll  pprrăă  ddrroodd  îînncciinnssăă

ppeecceeccuuţţăă  ddăă  hhâârrcciiee..
„„ŞŞee  nnăăppuussttuu--oo  ffii  îînnuunnttrruu

ddăă--ss  aaşşaa  ppeeşşeettlluuiiccee??
CCoossttăă  şşiinnşşii  ssuuccee  lliiffeettuu!!??

OOrr  ffii  gguummee  îînnvvăălliiccee
ŞŞee  ssăă  mmooffllăăiiee  îînn  gguurrăă,,
nniişşiiooddaattăă  nnuu  ssăă  ggaattăă,,

şşiicc--aarr  îînnttăărrii  jjiinnjjiiaa;;
ccuummppăărr  uunnaa  lluu  nneeppooaattăă..
DDăă--mm  şşîî  mmiiee  uunnaa  dd--aaiiaa......

zzmmăăuu’’  şşcciiee  ccuumm  ssăă--ii  ddzzââccăă......
dd--aa  ccuu  ccaappssaa  bbuuttuurriittăă

şşîî--ii  îînncciinnssăă  pprrăă  ccăărriiccăă..””
„„SSccooaaccee--ţţ  uunnaa,,  aaddăă  bbaanniiii
şşîî  nnoorroocc  ssăă  aaii,,  mmăăttuuşşăă..””
OO  ddaatt  bbaanniiii,,  oo  ttrraass  pplliiccuu
şş--oo  pplleeccaatt  bbaabbaa  pprrăă  uuşşăă..

LL--oo  ddăăşşcchhiiss  pprrăă  ddrruumm,,  ssăă  vvaaddăă
PPrrăă  ddâânnuunnttrruu  şşee  ssăă  ffiiee??
„„IIaaccaa  bbiieeddaa,,  nnuu--ii  nniimmiiccaa,,
’’ii  oo  ţţââdduullăă--nnttrr--oo  hhâârrcciiee!!

AAuu,,  bbeeşşttrraaggaa  lluuii  ddăă  lluuccrruu......
uuiittăă  ccuumm  mm--oo--nnşşeelluuiitt??!!
ŞŞîî  pprrăă  ddaattăă,,  mmâânniiooaassăă

îînn  dduucchheeaann  gglloonnţţ  oo  bbuuiitt..
„„BBiinnee,,  MMaaxxoo,,  nn--aaii  rruuşşâânnee

ssăă  îîmm  vviinnzz  pprrăă  bbaannii  nniimmiiccaa????!!
IIaa--ţţ  hhâârrcciiiillii,,  ddăă--mmii  bbaanniiii
şşîî  ssăă--ţţ  iiaa  ddrraaccuu  ccăărriiccaa??””
CCuumm  îîll  ddrrăăccuuiissăă  bbaabbaa,,

lluummeeaa  ss--oo  aassttrrâânnss  ggrrăămmaaddăă,,
MMaaxx  îîşş  ppuussăă  oocchheellaarriiii

şş--oo  lluuaatt  pplliiccuu  ssăă--ll  vvaaddăă..
NN--oo  şşiicciitt  nniişşii  ttrriiii  ccuuvviinnccee,,

îîşş  hhoollbbaassăă  oocchhiiii  mmuulltt,,
ii  ss--oo--nnggăăllbbeenniitt  oobbrraazzuu

şş--oo  ccăăzzuutt  llaatt  llâânnggăă  ppuulltt!!
’’ll  dd--oo  mmiinnee;;  ssăărriiţţ  ooaammeennii,,

MMaaxx  aall  nnoosstt  oo  şşlloogguuiitt,,
oo--nnşşeeppuutt  ssăă  ssttrrââjjee  bbaabbaa,,  --

ii  ssăă  ttrraajjee  ddâânn  şşiicciitt!!””
MMaaxx  ddăă  jjiiooss  ssăărriinndd  ssttrrââggaassăă
ZZggâânnddăărriinndd  llooccuu  îînn  mmâânnăă::

„„IIaaccaa  uunnggee  ssttăă  nnoorrooccuu,,
GGiiuulloo--aaii  ccââşşttiiggaatt  mmăăşşâânnăă,,
„„DDaacciiaa””,,  dd--aa  rroommâânneeaassccăă,,

ddăă  oo  mmiiee  şşîî  ttrriiii  ssuuccee!!””
ŞŞee  ss--oo  ppeettrreeccuutt  aattuunnşşiiaa

eeaa  nn--oo  pprriişşeeppuutt  pprreeaa  iiuuccee,,
NN--oo  şşcciiuutt  ddăă  „„lloottoo””,,  „„pprroonnoo””,,

şşîî  ddăă  „„lloozz  ccââşşcciiggăăttoorr””,,
ccăă--nn  hhâârrcciiaa  îînnvvăălliittăă

ssăă  aassccuunnggee  uunn  mmoottoorr!!......
CCâânndd  ss--oo  dduummiirriitt  şşîî  GGiiuullaa

ddăă  nnoorrooccuu  şşee  ll--oo  ttrraass,,
oo--nnşşeeppuutt  eeaa  ssăă  rrââddăă,,

dd--aaii  gghhiiggiitt  ccăă  aarree  ffrraass,,
ŞŞîî  ssttrrââggaassăă  ddââooddaattăă
ss--oo  aauuddăă  ttooţţ  ddâânn  ssaatt::

„„FFaaşşeeţţ  ffrraaţţââlloorr  ccaa  mmiinnee::
aamm  jjuuccaatt  şş--aamm  ccââşşcciiggaatt!!
DDăă  dduummiinniiccăă--nn  oopptt  zzââllee,,

ddââşşcchhiiggeeţţ  tteelleevviizzoorruu
ccâânndd  îîii  jjooaaccăă  ccuu  ffoottbbaalluu,,

ssăă  vveeggeeţţ  ccuumm  mmâânn  mmoottoorruu!!””
DDăă  aattuunnşşii,,  ppeennssiiaa  ttooaattăă
llaa  „„lloozz  îînn  pplliicc””  aamm  jjuuccaatt,,

ddaarr  mmoottoorr,,  ccaa  bbaabbaa  GGiiuullaa,,
ppâânn--aaccuu  nn--aamm  ccââşşcciiggaatt!!

Ioan OLARIU

Ciorompicu
(Loz în plic)
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Jurnal de călătorie
Excursie la San Francisco

L
a propunerea nepoţilor noştri,
Andreea şi Andrei, în 6 aprilie
plecăm în excursie la San Fran-

cisco cu BART-ul (Bay Area Rapid
Transport), care este un fel de metrou ce
leagă aşezările din zona golfului de
marea metropolă californiană. Plecăm

de la Castro Valley, acolo unde noi
locuim, la vreo 30 kilometri distanţă,
având de călătorit până la a şaptea staţie,
care este San Francisco. Trenul circulă
cu peste 100 de kilometri pe oră,
oferindu-ne privelişti deosebite, pe care
din goana maşinii, de pe autostradă, nu
le puteam vedea. În dreapta se întind
dealurile din estul golfului, foarte popu-
late. Practic, toate aşezările sunt legate
între ele, iar în vest, spre Golful San
Francisco, în dreptul oraşului Oakland,
se observă aeroportul şi portul maritim.

Trecerea pe celălalt ţărm al golfului se
face printr-un tunel construit pe sub
apă, pe parcursul a vreo cinci minute,
ceea ce se simte şi în presiunea pe care o
simţim în urechi, dar şi prin zgomotul
specific trecerii prin tunel. Sosim după
mai bine de 30 de minute în prima staţie

din oraşul San Francisco.
Trenul nu iese la
suprafaţă, ci opreşte la
etajul al doilea subteran. 
Aici coborâm, urcăm la
etajul I, unde este staţia
pentru metroul propriu-
zis al oraşului. Mai urcăm
un etaj şi ajungem la
suprafaţă. Este ora
prânzului. Zona centrală,
specifică oraşelor ameri-
cane, este ocupată de
zgârie-nori, sedii de firme,

bănci, hoteluri etc. Stră zile
sunt foarte aglomerate, ocupate în mare
parte şi de tarabele unor negustori am-
bulanţi, care oferă diverse suveniruri, iar
printre ele câte un homeless cerşind
bani pentru o bere sau o ţigară.
Oraşul, aşezat pe pe ninsula cuprinsă
între Oceanul Pacific şi Golful San
Francisco, numără în jur de 800.000 de
locuitori, printre care o numeroasă co-
munitate chineză (care formează
cartierul China Town), dar şi japoneză,
fiind cele mai numeroase comunităţi
din afara Asiei. 
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Aceştia sunt urmaşii emigranţilor veniţi
din a doua jumătate a secolului XIX,
când în zonă a început goana după aur,
iar apoi construcţia căilor ferate din
California. Aglomeraţia urbană din
jurul oraşului San Francisco depăşeşte

patru milioane lo -
cuitori şi este aşezată în
zona seismică traver-
sată de falia San An-
dreas, unde în anul
1906 s-a produs
cutremurul catastrofal
care a dus la distrugerea
a peste 26.000 de
clădiri. Dezastrul a frâ-
nat dezvoltarea regiu-
nii, aceasta s-a reluat
mai ales după Al Doilea
Război Mondial, când în
zonă se dezvoltă industria de armament
şi cercetările nucleare. Oraşul obţine
importante venituri din turism. Cheiul
Pescarilor, aflat de-a lungul golfului,
unde se înşiruie zeci de cheiuri şi dane,
la care acostează vapoarele comerciale
sau turistice, este zona de promenadă a
turiştilor, culminând cu cheiul 39. 

Aici se află acvariul sau pot fi admirate
focile, întinse pe niste pontoane de
scândură, numărând în perioada de vară
până la 900 de exemplare. Tot de aici,
spre nord-vest, poate fi admirat, în de-
părtare, Golden Gate şi staţiunea

Sausalito, precum şi Insula Al-
catraz, considerată cea mai
sigură închisoare între anii
1934-1963, după care a fost
transformată în muzeu. În
zona turistică a Cheiului 39,
strada este pavată cu scân-
dură, iar de o parte şi de alta
se înşiruie numeroase 
ma ga zine de suveniruri şi
restaurante, toate construite
din lemn, cu o arhitectură
specifică secolului al XlX-lea. 

Mulţimea din această zonă turistică ne
aminteşte de aglomeraţia din timpul
serii şi a nopţii de la Las Vegas şi aceeaşi
multitudine rasială: albi, negri, asiatici
şi mai ales mexicani şi sud-americani. 

Castro Valley, 6 aprilie 2012

Prof. Octavian GRUIŢA
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Absolvenţii clasei 
a VIII-a Giroc 2012

Dirigintă: Prof. Mihaela Crăciun; elevi: Diana Avrămuţ,

Claudiu Baniaş, Andrei Berariu, Dan Corjescu, 

Darian Crăciun, Ionuţ Gruiţa, Andreea Loica, Ilie Maxim,

Sandra Roşca, Sebas tian Scheuşan, Alexandru Tabarcea,

Raul Tudor, Ruth Vidu
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Diriginte: prof. Liviu Rămneanţu; elevi: Adrian Găluşkă,
Tabita Novac, Raul Martinov, Sebastian Galea, 

Andrei Băltăreţu, Laura Mariş, Alexandra Szabo, Monica
Szabo, Sergiu Popescu, Damaris Trăistaru, Traian Rab, 

Gabriel Dumiter, Gabriel Bogoş, Alexandra Tcaciuc, 
Ana Maria Coclea, Aurelia Codiţă, Andreea Onea, 
Larisa Oprinescu, Andreea Sterpu, Iasmina Matea.

Absolvenţii clasei 
a VIII-a Chişoda 2012
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S
e spune că adevăraţii artişti, cei
care se nasc cu har, vin cu acest dar
de la Dumnezeu. Ei sunt artişti

născuţi şi nu făcuţi. Şcoala vine doar să
com p leteze şi să desăvârşească 

instrucţia artistului, să-i întregească
pute rea de a se apleca asupra artei spre
care îl îndeamnă harul. Printre artiştii
„născuţi” şi nu „făcuţi” se numără şi
sculptorul Livius Oltean. El a văzut lu-
mina zilei în 17 iunie 1951, la Valcani. A
urmat clasele primare la şcoala din lo-
calitatea natală, iar apoi a plecat la liceu.
I-a plăcut chimia, drept pentru care a
studiat la Şcoala de Chimie din Timi -
şoara. În armată a fost repartizat, în
anul 1970, la Bucureşti, la Regimentul
de Gardă. S-a întors din cătănie şi s-a
angajat în domeniul pe care l-a studiat
în liceu şi şcoala profesională, chimia,
pe care a pus-o în practică la între-
prinderea Detergenţi din Timişoara, de

unde s-a şi pensionat, în anul 2004. În
anul 1974 s-a căsătorit, relaţie din care
are doi copii. Din 1996 s-a recăsătorit,
cu doamna Adriana Gottardi. La matu-
ritate, mai precis prin anii ’98, Livius Ol-

tean şi-a des coperit o nouă
pasiune – aceea de a modela

lemnul, de a-i da viaţă. „Am
început să sculptez în anul
1998. Dintotdeauna mi-a
plăcut lemnul. Am avut o
chemare spre el. Nu am în-
văţat de la nimeni această
meserie. 
Nu m-a învăţat nimeni să
sculptez. Pot să spun că totul
a venit de la sine”, ne măr-
turiseşte artistul. Uneltele,
continuă sculptorul, şi le-a

cumpărat din Germania – dălţi
şi aparat pentru cioplit, un strung pen-
tru lemn, cu care îşi mai confecţiona şi
clanţe pentru uşi. Hobby-ul domnului
Oltean s-a concretizat până acum prin
câteva zeci de lucrări. 

„Am avut o chemare
spre sculptura în lemn...”
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Sculp tează în tei şi nuc, iar
temele alese sunt preopon-
de rent religioase şi istorice.
„Abordez orice tematică, dar
mai cu seamă cea religioasă
ori cea legată de istoria
românilor”, ne povesteşte, în
timp ce ne arată reprezentări
în lemn ale lui Vlad Ţepeş,
Avram Iancu sau Decebal.
Dintre sculptori îi admiră pe
Brâncuşi (în primul rând),
dar şi pe Rodin.
„Aş sculpta încontinuu, pen-
tru că-mi place foarte mult
să fac acest lucru, însă, din
păcate, nu am timp liber su-
ficient pentru a face doar
acest lucru”, concluzionează
sculp torul amator din Giroc.
Deocamdată, tenace şi cu
multă răbdare, de cum
prinde un moment prielnic,
Livius Oltean se apleacă cu
multă dragoste asupra unei
bucăţi de lemn, încercând,
după puterile pe care le are,
să pună măcar un strop de
viaţă în ea. Şi, astfel, se nasc,
de sub mâna pricepută a
meşterului, noi sculpturi,
completând cele două
domenii predilecte ale artis-
tului: religia şi istoria.
Tocmai când realizam acest
reportaj, erau duse la bun
sfârşit ultimele detalii pen-
tru ca opera lui Livius Ol-
tean să iasă în lume, iar
acesta să aibă o primă expo -
zi ţie personală, la Ti mi -
şoara.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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P
ornind la alcătuirea acestui cuvânt
rostit la ceas aniversar, nu putem
decât să ne amintim de dorinţa în-

dreptăţită de cunoaştere.
Deşi în momentul de faţă există multiple
forme de informare, parcă, dintotdeauna,
cuvântul scris nu a putut fi dat la o parte,
rămânând un adevărat mod de comunicare
între oameni.
În trecerea noastră prin timp, ceea ce ră-
mâne după noi sunt faptele şi informaţiile
legate de acestea. Printr-o minunată pur-
tare de grijă a lui Dumnezeu, publicaţia
noastră a putut atinge 200 de apariţii, în al
cinsprezecelea an de existenţă.
Conştienţi fiind de faptul că acest ziar de
informare este necesar şi util, am căutat,
de-a lungul anilor, să aducem la redacţia lui
oameni pregătiţi, cu dragoste de slovă şi de
profesia de jurnalist.
Cu priceperea lor, s-au făcut salturi nebă-
nuite, străbătând, an de an, orizonturi ofe-
rite de realitatea cotidiană, fiind mereu
setoşi de cunoaştere şi de creaţie. Au adus
în faţa dumneavoastră realităţile comunei,
cu împliniri şi proiecte.
Încet-încet, ziarul a devenit un adevărat
dialog cu cei care îl citesc, prin forţa şi di-
namismul caracteristic. Când spun aceasta,
mă refer la faptul că s-a reuşit o interacti-

vitate cu aceia care aşteaptă ceva de la noi,
nu doar prin răspunsuri la probleme, ci
prin sutele de articole din diverse domenii
trimise la redacţie, atent selectate şi pre-
zentate în paginile ziarului.
Astfel, şcolile şi grădiniţele, celelalte insti-
tuţii, sunt prezente în mai toate apariţiile,
alături de articolele despre sport, cultură şi
chiar ştiinţă, religie, divertisment.
Aproape jumătate din articolele unei apa-
riţii constituie un dialog pe care ni l-am
dorit de la bun început.
Pentru a da o greutate mult mai mare in-
formaţiei, ideea strălucită a apariţiei Al-
manahului cu acelaşi nume ne dă timpul
necesar reculegerii şi regăsirii noastre în
societatea pe care o trăim. 
“Dialog cu cetăţenii” a fost şi va rămâne,
pentru toate timpurile, o reflexie a activi-
tăţilor desfăşurate în comunitatea noastră.
Cu această ocazie, aduc calde mulţumiri
tuturor acelora care au colaborat sau au
scris în paginile publicaţiei noastre, Con-
siliului Local pentru sprijinul acordat în
apariţia lui şi, nu în ultimul rând, cititorilor
care au găsit utile informaţiile noastre.
De aceea, adresez urarea unei cât mai înde-
lungate apariţii.

Primar, Dr. Iosif-Ionel TOMA

“Dialog cu cetăţenii”, reflexie
a comunităţii noastre
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Un vis devenit realitate

C
lipă cu clipă, timpul se scurge şi nu
întreabă de nimeni. Diferenţa o
facem noi, prin felul în care valorifi-

căm fiecare secundă. 
Pentru “Dialog cu cetăţenii”, timpul a fost
valorificat la maximum de cel care l-a trans-

format din
vis în reali-

tate, şi
a n u m e ,
primarul
I o s i f
Ionel To -
ma.
Ajunsă la
n u   m ă r
aniversar,
pub li caţia
g i    r o  c e  -
nilor a
luat o

formă la
care noi, cei

care i-am dat fiinţă şi i-am multiplicat pri-
mele numere folosind xerox-
ul, doar visam.
Dar visul s-a materializat
prin munca neobosită a
unor oameni vizionari, am-
biţioşi, entuziaşti şi perse-
verenţi.
Aceşti oameni au dat viaţă
cuvântului scris şi, slovă cu
slovă, au construit o cale
deschisă de comunicare cu
dumneavoastră, locuitori ai
frumoasei comune Giroc.
La mulţi ani!, “Dialog cu
cetăţenii”, şi să rămâi ceea
ce ai fost conceput să fii: un
lanţ de legătură între oa-
meni şi gene raţiile de oa-
meni ai comunei Giroc,
pentru că… “a fi corect infor-
mat înseamnă a fi puternic”.

Carolina Radu ANDREI

O
publicaţie ajunsă la numărul 200
este o performanţă demnă de invi-
diat de către oricine ştie ce în-

seamnă comunicare, relaţionare, presă în

general. Faptul că la Giroc acest lucru s-a
întâmplat nu mai miră pe nimeni; continui-
tatea, pasiunea şi perseverenţa au fost atu-
uri permanente ale celor care s-au implicat
ca să rămână ceva în urma lor.
La vremea studenţiei mele, “Dialog cu ce-
tăţenii” a însemnat un început, o experienţă
şi, mai ales, o pasiune mare, iar acum, la
aproape opt ani de când am predat ştafeta,
simt o bucurie şi împlinire, pentru că ceea
ce am cons truit atunci a dăinuit peste ani.
Sper şi doresc din toată inima ca această pu-
blicaţie de un interes major în rândul co-
munităţii girocene şi chişozene să celebreze
cât mai multe numere.
La mulţi ani, “Dialog cu cetăţenii”!

Mircea ALBAI

C
ândva un „pui” de gazetă, “Dialog cu
cetăţenii” a crescut cu adevărat
mare.  De la un lunar de numai patru

pagini şi o singură culoare, astăzi se poate
mândri cu maturitatea unui complex bilu-
nar full color.
Noi toţi, cei care ne-am perindat prin re-
dacţia acestei publicaţii, gândim şi simţim

la fel, la unison, cu sufletele
dragi din Giroc şi Chişoda.

Proiectele la care am par-
ticipat, împreu nă cu
echipa Primăriei Giroc şi
nu numai, reprezintă un
capitol deosebit în porto-
foliul meu.
Dar, mai mult decât atât,
toată această perioadă a
fost un moment marcant
al vieţii mele şi ocupă un
loc special în inima mea,
un loc în care mereu voi
reveni cu plăcere.
Cu prilejul aniversării a
200 de apariţii, ţin să salut

cu prietenie şi nostalgie citi-
torii “Dialog cu cetăţenii”!
De asemenea, felicitări celor ce fac posibil
ca Dialogul să continue, să evolueze şi să
aibă în continuare impact.
La mulţi ani şi la cât mai multe numere!

Elena BALINT-BONDOC
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B
ilunarul “Dialog cu cetățenii” în-
seamnă certitudine, informaţie co-
 rectă şi complexă de interes pentru

toţi lo cuitorii zonei, precum şi echidistanţă
manifestată în prezentarea informaţiei. Po-
litica ma   nagerială promovată, in teracţiunea
per manentă cu interesul cetăţenilor şi pro-
fesiona lismul echipei sunt doar
câteva dintre lucrurile care au
condus la o evoluţie specta-
culoasă a acestei publicaţii.
Nu pot decât să le doresc o
continuare prolifică a mun-
cii lor, concretizate prin cât
mai multe numere. La mulţi
ani!

Marius MATEI

M
eseria de profesor
mi-a oferit posibili-
tatea transmiterii

de informaţii, de cunoştinţe,
formarea de priceperi şi 
de p rin deri elevilor din co-
muna noastră.
Astfel, şi funcţia de redactor al
publicaţiei “Dialog cu cetăţe-
nii”, pe o perioadă de doi
ani, mi-a acordat şansa con-
tinuării profesiei mele, într-
un alt domeniu.
Prin materialele publicate
am încercat să informez lo-
cuitorii despre evenimentele
din comunitatea noastră,
desfăşurate pe plan adminis-
trativ, cultural-educativ, re-
ligios sau sportiv.
Tot în calitate de jurnalist,
m-am implicat în organiza-
rea diverselor activităţi, în
special culturale, desfăşu-
rate în această perioadă:
Festivalul de folclor “Sivu şi
Cosmin Golban” – ediţia 2007,
inaugurarea salilor de sport din Giroc şi
Chişoda în 2008 ş.a.m.d.
Nu în ultimul rând, am adus în atenţia citi-
torilor activităţile desfăşurate în unităţile
noastre de învăţământ, prezentând elevii
merituoşi şi talentaţi în diferite domenii.
Am colaborat la realizarea a două almana-

huri “Dialog cu cetăţenii”, în care am pre-
zentat dacălii reprezentativi din Chişoda şi
Giroc.
Deşi activitatea mea ca redactor s-a înche-
iat, am rămas un colaborator fidel al acestei
pub licaţii, fapt ce subliniază importanţa sa
pentru instituţiile de învăţământ din co-

mună.
La ceas aniversar, urez colecti-

vului de redacţie şi colabora-
torilor multă putere de
muncă pentru a asigura pu-
blicaţiei cât mai multe nu-
mere interesante.
La mulţi ani, “Dialog cu ce-
tăţenii”!

Prof. Melentina COSTA

“
Dialog cu cetăţenii” a îm-
p li nit, iată, 200 de apari-
ţii şi, în mintea şi inima

mea, acest eveniment repre-
zintă mai mult decât o sta-
tistică. Este o statistică ce
stârneşte amintiri, destulă

emoţie şi o nostalghie despre
care nu îmi imaginam că
poate deveni dominantă.
Însă, totuşi, lucrurile stau fix
aşa. 
Am girat “Dialog cu cetăţe-
nii”, ca redactor şef, în două
rânduri, nici nu mai con-
tează când. Cert este că, prin
materialele scrise, prezenţa
mea în paginile bilunarului
de Giroc şi Chişoda re p re -
zintă o filă de biografie gaze-
tărească şi poetică, de care
nu îmi este şi nu îmi va fi ru-
şine niciodată. 
“Dialog cu cetăţenii” mi-a

oferit şansa să mă apropii de
cele două comunităţi, să le cu-

nosc psihologia, aspiraţiile şi problemele,
dar şi să le prezint performanţele. Am făcut-o
cu dăruire, profesionalism şi respect maxim
faţă de cititori, conştient că acel ce îşi res-
pectă cititorul îşi res pectă, implicit, numele,
pentru că pe acel ce îşi respectă numele îl
respectă şi Măria Sa, cititorul.
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În demersul meu, mi-au stat alături câţiva
prie teni extrem de valoroşi – Daniel Ilie –
poet, gazetar de primă mână, acum absol-
vent de filosofie – Traian Abruda – pictor,
grafician şi caricaturist de talie naţională,
prozator, poet şi gazetar de mare talent –
Daniel Ciurel – universitar la Tibiscus, ga-
zetar şi eseist de forţă – David Ţuţ şi George
Ţugurlan – gazetari foarte tineri şi de mare
viitor – maestrul Petru Chira – poet în grai
şi epigramist genial. 
Lor li s-au alăturat, în răstimpuri, filosoful
Dan Sgârţă şi universitarii Adrian Jinaru,
dascăl de psihologie, şi Gheorghe Se-
cheşan, specialist în antropologie şi folclor.
Am fost şi sunt mândru de prestaţia fie-
căruia dintre domniile lor şi am sentimen-
tul că, împreună, am scris o pagină
nepieritoare din existenţa modernă a Giro-
cului şi Chişodei.
Nu voi încheia fără să-l pomenesc pe Iosif
Ionel Toma, primarul comunei, iniţiatorul
şi sufletul “Dialogului”. Redactor la pri-
mele numere şi apoi director fondator,
domnia sa a manifestat o preocupare con-
stantă pentru apariţia şi susţinerea DCC.
Pri-Marele Toma a fost, este şi va fi firul
discret şi roşu al acestei publicaţii. Şi, toc-
mai de aceea, se cuvine să dăm Cezarului ce
este al Cezarului. 
La mulţi ani!, “Dialog cu cetăţenii”.

George LÂNĂ

Î
nainte de prima sa apariţie materială,
publicaţia „Dialog cu cetăţenii” a „în-
colţit” în mintea şi inima primarului

Iosif Ionel Toma, care a gândit-o ca pe o
„punte de legătură” între Primărie, Consi -
liul Local Giroc şi cetăţenii comunei. De-
sigur, vorbind despre cultura de la Giroc şi
Chişoda, nu putem face abstracţie de faptul
că, tot la ini ţiativa actualului primar, dom-
nul Iosif  Ionel Toma, a fost reînfiinţată şi
Asociaţia Cultu rală „Ghiocelul”, astăzi un
veritabil ansamblu artistic, cunoscut atât la
noi în ţară, cât şi peste hotare. În timp, atât
Ansamblul „Ghiocelul”, cât şi publicaţia
„Dialog cu cetăţenii” au crescut, au prins
aripi, s-au făcut cunoscute şi au devenit
repere culturale girocene.

Sărbătorim, cu ocazia acestei noi ediţii a
pu blicaţiei „Dialog cu cetăţenii”, 200 de
apariţii ale unui ziar local într-un mediu
rural, fapt ce constituie o victorie de necon-
testat. 
Considerând că un ziar local poate fi un bun
mijloc de comunicare, de informaţie rapidă
şi corectă dinspre administraţia comunei
Giroc spre cetăţenii ei, primarul Iosif Ionel
Toma, împreună cu câţiva angajaţi ai
Primăriei, au editat primul număr al ziaru-
lui „Dialog cu cetăţenii”, în luna ianuarie a
anului 1998.  Timp de 15 ani, prin inter-
mediul acestui ziar, chişozenii şi girocenii
au putut „dialoga” cu administraţia locală.
Desigur, întotdeauna este loc de mai bine şi
ziarul va merge înainte din toate punctele
de vedere. Pentru mine personal, încă de la
început şi până în prezent acest ziar a fost şi
continuă să fie o adevărată provocare.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

S
alut apariţia celui de-al 200-lea număr
al ziarului local “Dialog cu cetăţenii”,
care a evoluat de-a lungul anilor atât

ca formă, cât şi ca şi conţinut. Pornind de la
formatul A4, alb-negru, cu o apariţie lu-
nară, sub forma unui buletin informativ, în
care locuitorii din Giroc şi Chişoda erau în-
ştiinţaţi asupra unor hotărâri, rapoarte sau
informări purtând semnătura unor specia-
lişti, publicaţia a evoluat de-a lungul anilor
atât ca format, cât mai ales prin varietatea
tematicii, care abordează informări cu ca-
racter juridic, prezintă reali zările edilitar-
gospodăreşti, aspecte sociale, din activitatea
consiliului local, realităţile învăţământului
din cele două localităţi, dar şi o bogată te-
matică culturală şi istorică. Toate acestea au
beneficiat, pe parcursul anilor, de aportul
unor cunoscuţi ziarişti, oameni de cultură
sau specialişti din cadrul Primăriei Giroc,
în diversele domenii abordate. Cu ocazia
acestei aniversări, doresc publicaţiei locale
“Dialog cu cetăţenii” un număr cât mai
mare de apariţii, o diversificare a tematicii
abordate şi împlinirea rostului pe care şi-l
propune chiar din titlu, acela de a realiza un
dialog real cu cetăţenii Girocului.

Prof. Octavian GRUIŢA
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I
onuţ Alexandru Forţ este un tânăr
sportiv din Chişoda, care deşi are o
vârstă fragedă, a reuşit să obţină nu-

meroase rezultate remarcabile în com-
petiţiile de arte marţiale. Născut în 19
februarie 2002, Ionuţ Alexandru – elev
la Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara
- practică, de la vârsta de 6
ani, karate-ul. A început
acest sport sub în d ru -
marea instructorilor
Laszlo şi Adina Bede, la
clubul Bede Shotokan,
care are o secţie des chisă
şi la Chişoda. Sportivul
din Chişoda va aparţine
în viitor de clubul Icarus
din localitate, coordonat
de antrenorul Mihai
Plop.
Încă de la începutul ac-
tivităţii sale sportive,
Ionuţ Alexandru a partici-
pat la concursuri, însă primele rezultate
au venit abia în anul 2011, în luna mar-
tie, când a ocupat locul II la Kumite
echipe, într-o competiţie ce a avut loc la
Orăştie. De asemenea, a ocupat tot
locul secund şi la Kata individual, la un
concurs desfăşurat în Serbia.
Tot locuri doi a obţinut Ionuţ Alexan-
dru Forţ şi la Cupa Dacicus, la Cupa

Junior de la Timişoara, la Cupa Sho-
Dan Kan Timişoara, la un concurs des-
făşurat la Pancevo (Serbia), la o altă
competiţie organizată în Serbia, la 
Subotica.
Karateka din Chişoda a spart gheaţa la
Cupa Sho-Dan Karate Timişoara, în 12

noiembrie 2011, la Kata in-
dividual, reuşind să
ocupe prima poziţie în
ierarhie. Acelaşi loc I la
ocupat şi la Kumite indi-
vidual.
În 2012, Ionuţ Alexan-
dru a mai obţinut două
locuri întâi, în 8 martie,
la Kumite pe echipe şi, în
18 martie, la Kata indi-
vidual.
În 27 mai, sportivul din
Chişoda a participat, în

Italia, la Campionatul Eu-
ropean, de unde s-a întors cu

un loc I la Kumite pe echipe şi cu
medalia de aur la Kata individual.
Sunt rezultate cu care se mândresc
Marinel şi Ramona Forţ, părinţii lui
Ionuţ Alexandru, cei care îl sprijină în
activitatea sportivă, dar cu care se poate
mândri şi mişcarea sportivă din comuna
Giroc.

Vasile TOMOIAGĂ

Ionuţ Alexandru Forţ –
micul karateka 

din Chişoda
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Î
n weekend-ul 23-24 iunie a avut loc în
Turcia, pe circuitul Istanbul Park, cea
de a doua etapă a Campionatului

Naţional, la care sportivul
Ionel Pascota din Giroc a
fost prezent pentru a-şi
apăra titlurile de campion
câştigate în 2011 la categori-
ile Supersport şi Superbike.
Calificările l-au adus din nou
în pole position la cele două
categorii.
La categoria 600 Supersport
cursa a avut 12 tururi, iar
Ionel Pascota s-a instalat la
conducere din primul tur şi a
câştigat-o detaşat, fără pro ble -
me, fiind urmat de bucu -
reşteanul Eduard Socaci.
La clasa de 1000 Superbike lupta s-a dat
între Ionel Pascota (Pascota Ra cing Team

Giroc) şi Ionuţ Mistode (BGS Motor-
sport) unde, la fel, Pascota a ajuns pe prima
poziţie.

Aşadar, Campionatul Naţional de Mo-
tociclism Viteză prindea contur şi

sportivul din Giroc se îndrepta spre
noi titluri de campion.
Tot în acel sfârşit de săptămână,
Pascota a fost urmărit de ghinion,
suferind o căzătură la categoria 1000
Superbike, dar totul s-a terminat cu
bine şi fără le ziu ni majore. Totodată,
a avut loc şi o etapă de Campionat
European de Est, la care însă mo-
torul motocicletei a cedat chiar
după start.

“A fost o cursă foarte grea, cu
multe probleme tehnice.
Ceea ce este cel mai impor-
tant este faptul că am câşti-
gat la final ambele categorii
din Campionatul Naţional
şi mi-am păstrat poziţia de
lider. Vreau să-i mulţumesc
mecanicului meu, Mircea
Doncean, care încă odată
şi-a pus la contribuţie expe-
rienţa pe care o are şi a re-
mediat toate problemele, în
cel mai scurt timp”, a 
declarat Ionel Pascota.
Următoarea cursă a avut loc

din nou pe circuitul Istanbul
Park, în perioada 13-15 iulie, şi

a contat pentru Campio natul Naţional şi
Campio natul European de Est.

Ionel Pascota câştigă a
doua etapă a Campionatului

Naţional de motociclism
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Rac
((2222  iiuunniiee  --  2233  iiuulliiee))

Dragoste şi
cuplu

Î
n materie de dragoste,

ţi se vor îndeplini vi-

sele. Fii răbdător, aş-

teaptă momentul potrivit

pentru ca dragostea să

apară. Asigură-te că oferi

partenerului tău libertate

suficientă pentru ca acesta

să-şi exprime sentimentele

faţă de tine. Vei avea sufi-

cient magnetism care să

atragă sexul opus. O flacăra

veche ar putea reveni în

viaţa ta dintr-o dată. Fii

omul de bază pentru parte-

nerul tău. Pentru cei sin-

guri, anul acesta este

potrivit pentru a întâlni

potenţiali parteneri şi de a

se stabili la casa lor.

Sănătate

T
e vei simţi oare-

cum epuizat

din cauza stre-

sului acumulat de-a

lungul anilor prece-

denţi. Protejează-te

de astfel de situaţii ge-

neratoare de stres. Fii

calm şi lasă pacea să

prevaleze în viaţa ta.

Comunicarea nedo-

rită ar putea să contri-

buie la o stare de stres.

Aşadar, din când în

când, deconectează-

te de lumea digitală.

Mănâncă sănătos, ia

suplimente pentru a te

menţine în formă.

Anul aces ta este un

moment bun pentru a

te implica într-o acti-

vitate fizică, aşa cum

ar fi mersul la o sală de

sport.

Bani şi 
carieră

A
nul acesta finanţele ar fi la
un nivel mediu pentru tine,
nu vei avea nici prea mulţi

bani pentru a sărbători, dar nici
prea puţini pentru a te îngrijora.
Cheltuieşte cât să ai o viaţă de-
centă, pune bani deo parte, implică-
te în acţiuni de caritate. Evită
orice fel de sentimentalism în
zona financiară. Îndrăzneşte să
investeşti, însă păzeşte-te de cap-
canele care pot apărea în drum.
Nu poţi scăpa de anumite chel tuieli
nedorite. Munceşte mai mult
pentru a-ţi satisface criza finan-
ciară.
Trebuie să depui mult efort pen-
tru a rămâne pe val în viaţa profe-
sională. Poziţiile planetare sunt
favorabile, astfel că inteligenţa şi
creativitatea vor fi observate de
lume. Inspiraţia va proveni de la
cei din jurul tău, în special de la
cei în vârstă. Nu plânge după
oportunităţile pierdute, ci mai 
deg rabă mergi înainte. Dacă eşti
atras de afaceri, ar fi ideal să te im p li-
ci în orice fel de oferte de colabo-
rare. Negocierea se va finaliza
într-o notă pozitivă. 
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- Iertati-mă, Sir, dar am impresia că
vă caută cineva la telefon.

- Cum ai impresia, John? Sau mă
caută cineva la telefon sau nu mă caută!

- Vedeţi, Sir, când am ridicat recep-
torul, vocea de la celălalt capăt a spus:
“Tu eşti, caraghios bătrân, chel şi
idiot?”.

***

- Bărbate, cum eşti tu cam urâţel,
dacă ăsta micu ar semăna cu tine mi-ar
părea cam rău, sincer!

- Şi să vezi ce rău o să-ţi pară dacă 
n-o să-mi semene!

***

Într-o familie ideală, soţia habar 
n-are de unde vin banii, iar soţul habar
n-are pe ce se duc.

***

Un oltean intră într-o frizerie şi-l
întreabă pe frizer:

- Cât face la dumneata un tuns?
- 10 lei, domnule!
- Dar un bărbierit?
- Doar 5 lei.
- Atunci bărbiereşte-mă în cap!

***

- Trebuie să luaţi aceste pastile până
la sfârşitul vieţii.

- Dar domnule doctor, aici scrie că

trebuie luate timp de două luni!
- Şi eu am spus altceva?

***

Ion stătea pe prispa casei şi fuma…
Trece Gheorghe pe stradă şi îl strigă:

- Ioaneeee, hai să bem un rachiu la
crâşmă….

- Băi, nu vin.
- Hai, măi, Ioane sau ţi-e frică de

nevastă-ta, Maria?
- Auzi mă, Gheo, nici la lup nu-i e

frică de câine, dar nu-i place cum latră.

***

Familia merge la un parc de dis-
tracţii şi câştigă un ursuleţ. Tatăl îi
adună pe copii şi îi întrea bă:

-Ia să vedem, cine e cel mai ascultă-
tor, cine nu face mofturi niciodată, cine
nu iese din cuvântul mamei?

La care copiii:
-Bine, tată, ia tu ursuleţul!

***

M-a sunat răpitorul şi mi-a zis :
- 10.000 de euro dacă vrei să-ţi mai

vezi soţia!
- Negociază cu el, mi-a recomandat

poliţistul.
- 20.000 de euro şi e numai a ta, i-am

spus.
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L
a un an de la des -
părţire, elevii şi
personalul şcolii

din Chişoda au trăit bu-
curia revederii cu Marisa
Gwidt, voluntarul ameri-
can din cadrul Corpului
Păcii. Timp de doi ani,
elevii şcolii noastre şi-au
întregit cunoştinţele de
limbă engleză, învăţând
cu drag, după metode ale
şcolii ame ri cane.
Revederea a fost plină de
bucurie, dar şi de emo ţie
nedisimulată de ambele
părţi. Copiii au aşteptat-o
pe Marisa cu sur p ri ze de tot felul: pan-
carte cu urări de bun venit, baloane
având inscripţionate numele său, al-
bume foto, jurnale, obiecte create de
mânuţele lor, jucării de pluş. Marisa le-
a primit cu drag pe toate, pronunţând

co re ct numele fie că -
ruia, ară tându-le
astfel că nu i-a uitat.
S-au jucat, în 
eng leză, desigur,
Marisa bucurându-
se că în vă ţăturile
sale n-au fost uitate.
S-au făcut poze, ele-
vii clasei a VIII-a 
bucurându-se de
pre zenţa fostei lor
pro fesoare, invi -
tând-o să le scrie cu-
vinte de bun rămas
pe panglicile prinse

în piept. Ne-am 
despărţit, nu fără păreri de rău, căci cine
ştie dacă ne vom mai vedea vreodată...
La revedere, Marisa. Ne-ai făcut să
trăim o zi memorabilă. Nu te vom uita
nicicând.

Prof. Gabriela VLASIE

Bucurie fără frontiere

Despre prietenie...
Prietenia este iubire fără aripi. Lordul
Byron

Un prieten este un cadou pe care ţi-l
dăruieşti ţie însui. Robert Louis Stevenson

Prietenii sunt născuţi, nu făcuţi. Henry
Adams

Un prieten este cineva care crede în tine
atunci când tu ai încetat să crezi în tine în-
suţi.

Un singur trandafir imi poate fi grădina...
Un singur prieten, lumea mea. Leo
Buscaglia

Cel mai bun prieten al meu este acela care
scoate la iveală tot ce este mai bun în mine.
Henry Ford

Prietenul tău este cineva care ştie totul de-
spre tine şi totuşi te place. Elbert Hubard
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H
enry Ward Beecher, foarte in-
spirat, scria: „Copiii sunt
mâinile cu care ne prindem de

rai”. O asemenea „mână”
întinsă spre cerul albas-
tru al speranţei într-un
„mâi ne” mai luminos şi
mai pur al bătrânei plan-
ete albastre este Lavinia
Diniş. O elevă ca toate
colegele ei: frumoasă, în-
 g rijită, jucăuşă şi foarte
prie   tenoasă. De îndată
ce este antrenată într-un
dia log, devine serioasă,
răspunsurile ei fiind for-
mulate într-un mod care
dovedeşte că ştie şi ce şi
cum să-şi spună părerea.
Întrebată fiind de când scrie poezie,
ridică mirată din sprâncene, apoi
răspunde firesc: de când ştie să scrie.
Participările ei la concursurile şi sim-
pozioanele naţionale de creaţie literară 
n-au trecut nebăgate în seamă de juri-
ile de specialitate. În 2012 a avut două
premii II la următoarele manifestări
naţionale: Concursul interjudeţean
„Naşterea Dom nului – prilej de 
bucurie” şi „Eminescu – multicultura -
litate şi multilingvism”.

Acestea sunt roadele de până acum; de-
sigur că speră să mai dobândească şi alte
premii. Cât despre Olimpiada Măr -

ţişorului din 5 aprilie, de la
Săcălaz, e bucuroasă că a
participat, vorbeşte cu
plăcere despre atmosfera
de acolo, despre colegii ei
de generaţie de la alte 12
şcoli din judeţ. Dar, mai
ales, e mândră că, la nivel
de clasa a V-a, „noi am
luat primele trei locuri.
Am fost fruncea”. Noi,
adică premiul I Lavinia
Diniş, premiul al II-lea
Andreea Băltăreţu, pre-
miul al III-lea Alexandra

Gîtman. Şi Iulia Mărţuică
a obţinut un rezultat frumos dar, din
păcate, erau doar trei locuri cu premii,
zâmbeşte, glumeţ, Lavinia.

Prof. Constanţa Lavinia ONOSE

Ei, da
Asta-i clasa mea

Şi bună şi rea
Şi mă mândresc cu ea!

Eleva de nota 10
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P
prima şedinţă, cea festivă de con-
 s ti tuire a noului Consiliu
Local al Comunei Giroc pen-

tru mandatul 2012-2016, a
avut loc în ziua de
vineri, 22 iunie. În
prezenţa reprezen-
tanţilor Judecătoriei Ti -
miş şi ai Instituţiei
Pre fectului judeţului
Ti miş, primarul ales şi
consilierii locali au
depus jurământul. Prin
această şedinţă, a fost
validat Consiliul Local,
conform votului pe care
girocenii l-au acordat re -
prezentanţilor partidelor
po litice pentru următorii patru ani. 
Componenţa Consiliului Local
Giroc pentru mandatul 2012-2016
este următoarea: Gruiţa Octavian
Petru – Uniunea Social Liberală
(PNL), Şipoş Nicoleta Daniela –
Uniunea Social Libe rală (PSD),
Urşica Adrian Dănuţ – Uniunea So-
cial Liberală (PC), Golban Gheor -
ghe – Uniunea Social Libe rală
(PSD), Terteci Lenuţa – Uniunea

Social Liberală (PSD), Gâlcă Ilie –
Uniu nea Social Liberală (PNL), Pas-
cota Ionel Petru – Uniunea Social

Libe rală (PSD), Vîrtosu
Dan – Uniunea Social
Liberală (PSD), Alexa
Ionel – Uniunea Social
Liberală (PSD), Golban
Florin – Uniu nea Social
Liberală (PNL),
Stancea Ioan Antoniu –
Partidul Verde, Aga
Dorin - Partidul Verde,
Bota Mircea – Partidul
P o p o r u l u i - D . D . ,
Conţescu Miluţa – Par-

tidul Poporului-D.D., 
Cojeia Ciprian – Partidul

Democrat Li be ral.
Tot în această şedinţă a fost ales şi vi-
ceprimarul comunei, în persoana
consilierului local liberal Ilie Gâlcă.
Primarul Iosif Ionel Toma, reconfir-
mat în funcţie în proporţie covârşi-
toare la scrutinul din 10 iunie, a
declarat, imediat după investire, că
echipa de consilieri locali trebuie să
pună în prim-planul activităţii sale
interesele comunei şi al oamenilor ei. 

A fost validat noul
Consiliu Local 

al comunei Giroc

Primarul şi consilierii locali au depus jurământul
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“Timp de
16 ani m-
am stră-
duit să
onorez în-
crederea pe
care lo -
cuitorii co-
m u n e i
şi-au pus-o
în mine, a
spus pri-
marul co-
m u n e i ,
d o m n u l
Iosif Ionel
Toma. În
acest sens
am consi -
de rat întot-
deauna că
a d  m i n i s -
traţia loca -
li tăţii şi
binele oa-
m e n i  l o r
care trăiesc
aici, sunt mai presus de po -
litică. Şi la fel voi face şi în
continuare. După cum
spuneam, campania electorală
s-a sfârşit. De acum, indiferent
de partidul politic din care
facem parte, trebuie să punem
înainte de orice binele co-
munei noastre, al Girocului.
Doar aşa vom reuşi să ducem la
îndeplinire proiectele începute şi să
dezvoltăm altele noi.
Vreau cu acest prilej să mulţumesc
domnului viceprimar Ionel Popazie
care  a lucrat alături de mine timp de 12
ani, perioadă în care am obţinut rezul-

tate deo sebite. 
Cred că, aşa cum am reuşit până acum,
vom reuşi şi cu această echipă nouă să
facem tot ce e mai folositor şi mai bun
pentru comuna noastră”.

Vasile  TOMOIAGĂ

Octavian
Gruiţa

Lenuţa
Terteci

Ionel 
Alexa

Florin 
Golban

Mircea 
Bota

Miluţa 
Conţescu

Ciprian 
Cojeia

Ioan 
Stancea

Dorin 
Aga

Ilie 
Gâlcă

Ionel 
Pascota

Dan 
Vîrtosu

Nicoleta
Şipoş

Adrian
Urşica

Gheorghe
Golban
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Î
n cadrul Proiectului “Hai să cunoaştem
Timişoara!”, cofinanţat de Consiliul
Judeţean Timiş, am pornit să

cunoaștem oraşul şi să descoperim istoria
uitată pe lângă care trecem atât de des.
Ghidul nostru a fost domnul  Răzvan
Hrenoschi, director al Direcţiei Coo perare
şi Informatică din cadrul Consi liului
Judeţean Timiş.
Oraşul ne inspiră şi ne provoacă. Pentru că
suntem receptivi şi deloc egoişti, ne  lăsăm

provocați și aventura printre filele istorie
începe așa...
Este 10 mai 2012. Aşteptăm cu nerăbdare
clipa în care clopoţelul va suna şi noi, elevii
clasei a IV-a, vom urca în autobuzul care ne
va purta spre Timişoara.
Am ajuns. Aerul proaspăt al zilei se răspân-
deşte peste tot. Domnul Hrenoschi ne preia
şi, cu glasul său tare şi clar, ne spune: „Timi -
şoara este un oraş atestat documentar din
anul 1212, când regii unguri au cucerit-o şi
au transformat-o în capitală”. Miraţi, tre-

cem în carneţele fiecare informaţie
preţioasă. Totul se aseamănă cu o carte de
istorie, iar noi savurăm fiecare filă de
poveste. Brusc, ne trezim purtaţi cu mulţi
ani în trecut şi fiecare colţişor e plin de is-
torie.
După Piaţa Unirii, vizităm Centrul istoric
şi fosta Mănăstire Franciscană. Legendele
ne împrejmuiesc și ne cuceresc definitiv. Ne
apropiem de Cazinoul Militar şi, din când
în când, ascultăm o poveste despre contele

De Mercy şi scheletele
găsite în fosta în-
chisoare. Ne cu tre -
murăm. Brusc, o
mulţime de întrebări ne
răsar pe buze:
- Cine era Eugeniu de
Savoya?
- Câţi conducători a
avut Timişoara?
Pe chipul domnului
ghid se afişează o
privire blajină, iar cu-
vintele curg ca şiroaiele
izvorului. Este cu ade-
vărat fascinant. Cu si gu -

ranţă vom mai vizita
Timi şoara, locul unde ne-am născut, dar
totodată un oraş cu o cultură şi istorie care
merită cunoscută şi descoperită în fiecare zi.
Mulțumim celor care au făcut posibilă
această excursie: domnului Răzvan
Hrenoschi, doamnei Carmen Pup, preşe dinta
Comitetului de Părinți – clasa a IV-a,
Chişoda, domnului Dacian Marinescu, di-
rector Societatea de Transport Giroceana,
doamnei învăţătoare Georgeta Barna.

Antonia PUP, clasa a IV-a

Hai să cunoaştem
Timişoara
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Î
n etapa următoare a proiectului s-a
desfăşurat concursul “Iubesc Timi -
şoara!”. Competiţia s-a desfăşurat în

perioada 17-18 mai şi a fost concepută ca
un pachet integral de activităţi educative,

un portofoliu structurat pe
patru secţiuni, vizând
teme de interes pentru
elevi: Secţiunea I – Re-
cunoaşte imaginea; Secţiu -
nea II – Jurnalul excursiei;
Secţiu nea III – Micul scri-
itor; Secţiunea IV – Cine
ştie?
Cu mândrie pot spune că
la aproape toate secțiunile
s-a înscris un număr foarte
mare de elevi. Am ascultat
şi jurizat cele mai frumoase
compuneri şi poezii despre Oraşul Flo-
rilor. Am admirat cele mai interesante Jur -
nale de călătorie.
Concurenţii au dovedit abilităţi în
căutarea şi selectarea informaţiei, au
accesat surse diferite de informaţii, dar cel

mai important lucru a fost motivarea şi
dorinţa de participare. Toti au fost răs-
plătiţi cu cărţi şi diplome.
Care au fost beneficiile acestui proiect?
Copiii au învăţat că de unul singur sau

îm p re ună cu colegii poţi să faci
următoarele lucruri pentru
comunitatea ta: să citeşti o
carte despre istoria localităţii
tale; să vizitezi un loc de cul-
tură; să faci cunoştinţă cu
cineva din localitatea ta pe
care nu-l cunoşti; să cunoşti
unul dintre oficialii locali
aleşi; să te plimbi până în
cealaltă parte a orașului pen-
tru a o cunoaște; să devii vo lun-
tar într-o comunitate  care
promovează istoria şi cultura

localităţii tale; să găsești pe cineva care
face lucruri bune pentru comunitate (un
membru al consiliului local, un profesor,
voluntar etc.) şi să-i adresezi o scrisoare
de mulţumire.

Înv. Georgeta BARNA

“Iubesc Timişoara!”
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D
upă o pauză de aproape
o lună de zile, în-
cepând de vineri 29

iunie, ora 20, s-au reluat
proiecţiile cinematografice la
Casa Naţio na lă din Chişoda.
Filmele vor putea fi vizio nate
în fiecare zi de vineri, de la ora
20, in tra rea publicului fiind
gra tui tă.
Ioan Jivi, cel care coor-
donează această activitate, ne
spune că tinerii frecventează
în număr destul de mare cine-
matograful – între 50 şi 70 de persoane
luând loc în sală în fiecare zi de proiecţie. 
De asemenea, au loc aici vizionări de filme
în mod organizat cu şcoala, grădiniţa ori
alte asociaţii. 
“Filmele rulează pe videoproiectorul Aso-
cia ţiei Ghiocelul şi beneficia ză de un sistem
de sunet Dolby Digital modern. DVD-urile

trebuie să fie toate originale. 

La cinematograful din Chişoda pot fi vizio -

na te atât filme noi, cât şi filme de cine-

matecă”, ne spune Ioan Jivi. Cu sprijinul

primarului Iosif Ionel Toma şi al Consiliu-

lui Local Giroc, cinematograful a primit li-

cenţă prin Asociaţia Culturală “Ghiocelul”. 
V.T.

S-a redeschis cinematograful
de la Chişoda
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Jurnal de călătorie
Excursie la San Francisco

Î
n una dintre ultimele zile ale şederii în
Ca li fornia, la invitaţia nepoatei noastre,
Patricia, în 19 aprilie plecăm la Santa

Cruz. Renumita staţiune turistică la
Oceanul Pacific este aşezată la 80 de kilo-
metri distanţă de Castro Valley şi 110 de
San Francisco. Distanţa a fost parcursă în
mai puţin de o oră. Autostrada 880, una din-
tre cele mai importante, care se continuă
până la Los Angeles, trece prin apropiere de
San Jose, unul din marile oraşe ale Cali-
forniei, după care intrăm pe o au-
tostradă secundară, cu doar
două benzi de circulaţie pe sens,
care străbate o regiune mon-
tană, bine împădurită şi foarte
pito rească. Am mai străbătut
acelaşi drum, în urmă cu opt ani,
atunci când ne-am întors de la
Monterrey, acolo unde se află
unul din cele mai mari acvarii
din lume.
Oraşul Santa Cruz a luat fiinţă
în anul 1907 şi numără în
prezent 60.000 de locuitori,
fiind o importantă zonă turistică,
benefi ciind de un cadru natural deo-
sebit, aşezat la ocean şi în vecinătatea
munţilor. Plaja este foarte lată, ajungând în
unele sectoare până la 100 de metri, nisipul
foarte fin şi, cu toate că suntem abia în luna
aprilie, temperatura acestuia îţi arde pi-
cioarele, aşa că este foarte greu să te de-
plasezi pe plajă desculţ. La plajă este puţină
lume, fiind în timpul săptămânii, iar în apă
doar câţiva curajoşi care încearcă tempera -
tura acesteia mai ales cu picioarele. În larg
se observă câteva ambarcaţiuni sportive cu
pânze, dar şi câteva vase de agrement. Tem-
peratura apei este foarte scăzută şi nu doar
acum, ci în tot timpul anu lui, datorită
Curentului Oceanic al Californiei, care

aduce apa rece dinspre nord, fiindcă în mod
normal, la latitudinea la care se află Cali-
fornia (apropiată de cea a Spaniei, Italiei,
Greciei), apa oceanului ar trebui să fie caldă,
precum în aceste ţări mediteraneene. În
aceste condiţii, majoritatea turiştilor se
mulţumesc cu plaja şi cu apa de la mal care
să-i răcorească, puţini fiind cei care vara se
avântă mai spre larg. La acest cadru natural
se adaugă amenajările turistice de pe faleză:
restaurante, cofetării, magazine, buticuri

pentru răcoritoare şi desigur grupuri sani -
tare de o curăţenie impecabilă. La toate
acestea se adaugă diversele jocuri şi locuri
de distacţie pentru copii, de la cele mai 
li niş tite şi “domestice” până la cele care pre-
supun mult curaj şi chiar nebunie ca să te
aventurezi pe ele.  Privind cerul, care era
foarte senin, observăm avioanele care se 
desprind de uscatul nord-american îndrep-
tându-se spre Asia şi unde vor ajunge după
un lung zbor de 12-13 ore, cam cât am făcut
noi din Germania până în California, şi ne
gândim cât a ajuns să fie lumea de mică în
vremurile de astăzi.

Castro Valley, 21.05.2012

Prof. Octavian GRUIŢA
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Leu
((2244  iiuulliiee  --  2233  aauugguusstt))

Dragoste
şi cuplu

Î
n 2013 viaţa ta amo-

roasă va merge, spre

deliciul tău, pe un

făgaş lin. În acest sens, as-

cultă de părerile partene-

rului tău. Nu lăsa ca

sensibilitatea ta să dis-

trugă relaţia. Anul acesta

poziţiile planetare sunt fa-

vorabile, astfel că pacea va

prevala indiferent de ce se

va întâmpla. Ocazional,

vor apărea diverse dispari-

tăţi, dar nu le lua în consi-

derare, spre binele tău.

Dacă eşti singur, este un

moment propice să-ţi gă-

seşti partenerul potrivit.

Cei care se află într-o rela-

ţie sau sunt căsătoriţi vor

ajunge să-şi înţeleagă mai

bine partenerul. Anul

acesta se preconizează

emoţii puternice şi trăiri

romantice.

Sănătate

Î
n 2013 starea ta

generală de sănă-

tate va fi exce-

lentă. Dispui de o

energie inepuizabilă,

care te va ajuta să-ţi

îndeplineşti aspira-

ţiile în viaţă. Anul

acesta vei avea parte

de multă activitate fi-

zică. Este o perioadă

prielnică pentru a te

deda la orice tip de

sport, care să fie ca un

imbold pentru starea

fizică şi mentală de

bine. Ascultă de glasul

tău interior atunci

când vine vorba de

dietă. Pe parcursul

anului se poate ins tala

o stare de oboseală,

prin urmare menţine

un program strict de

lucru şi odihnă.

Bani şi
carieră

A
nul 2013 este un an în care

vor avea loc schimbări fi-

nanciare majore. Spiritul

tău de a face cheltuieli extrava-

gante se va potoli pentru o pe-

rioadă. S-ar putea să moşteneşti

o sumă mare de bani. Planetele

se vor asigura ca nevoile tale să

fie îndeplinite, şi nu lăcomia ta.

Sunt probabile unele cheltuieli

financiare legate de studii supe-

rioare şi dezvoltarea de proiecte.

Vei putea să-i ajuţi pe cei din

jurul tău care întâmpină greutăţi

financiare.

În domeniul profesional se pre-

conizează noi reuşite. Vei avea

multe ocazii de socializare. Vor

exista obstacole în relaţia ta cu

autorităţile şi colegii de muncă.

Rezolvă prob lemele cu mare pre-

cauţie. Asigură-te că eşti impar-

ţial atunci când judeci oamenii

din jurul tău. Vei primi ajutor de

la persoane de la care nu te aş-

tepţi. 
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• Fotbalul este cel mai îndrăgit şi
vizionat sport din întreaga lume?

• Boxul  a devenit un sport legal în anul
1901?

• Jean Genevieve Garnerin a fost prima
femeie paraşutist din lume, ea sărind
dintr-un balon cu aer cald în anul 1799?

• În 1975, Junko Tabei din Japonia a
fost prima femeie din lume care a ajuns
până în vârful Everestului?

• Recordul pentru cele mai multe
medalii olimpice obţinute îl deţine
gimnasta de ori gi ne rusă Larissa
Latynina? Ea a câştigat 18 medalii
olimpice pe parcursul a trei olimpiade
desfăşurate între anii 1956-1964.

• Prima ediţie a jocurilor olimpice an-
tice a fost câştigată de Corubus?

• Prima ediţie a jocurilor olimpice 
mo  derne a avut loc în Grecia, la Atena,
în anul 1896? Atunci au participat 311
bărbaţi, dar nici o femeie!

• În 650 de meciuri din Turneul de
Grand Slem de la Wimbledon sunt
folosite 42.000 de mingi de tenis?

• Golful este singurul sport ce a fost
jucat pe Lună? Prima minge de golf a
fost lovită pe Lună în ziua de 6 februa -
rie, anul 1971, de Alan Shepard.

• Voleiul a fost inventat de William
George Morgan din Massachusetts, în
1895?

• Ferenc Szisz, din România, a fost
câştigătorul primei ediţii de Formula 1,
desfăşurată în Franţa, în anul 1906? 
Ferenc Szisz a condus atunci o maşină
Renault.
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Î
n perioada 13-15 iulie, a avut
loc în Turcia, pe circuitul
Istanbul Park, cea de a treia

etapă a Campio natului Na -
ţional, dar şi etapa cu numărul
patru din Campio natul Euro-
pean de Est, la care sportivul
Ionel Pascota a partici pat pen-
tru a-şi apăra titlurile de cam-
pion.
Echipa Pascota Racing Team
Giroc a fost reprezentată de
Ionel Pascotă la clasele 600
cmc şi 1.000 cmc.
Plecat din pole position la am-
bele categorii, Pascota a câştigat
fără probleme. La clasa Supersport cursa a
avut 12 tururi, iar Ionel Pascota a câştigat
detaşat, fiind urmat de Adrian Ciujdea
(Steaua Bucureşti) şi Eduard Socaci (Pro

Bike). La clasa Superbike
lupta pentru primul loc s-a
dat între Ionel Pascota (Pas-
cota Racing Team) şi Ionuţ
Mistode (BGS Motor-
sport), pilotul girocean ter-
minând pe primul loc. În
cea de patra etapă a Campio-
natului European de Est,
Ionel Pascota a reuşit să se
claseze  pe locul secund la
clasa Supersport.
“A fost o etapă grea dar fără
probleme tehnice, în care
am reuşit să câştigăm. Îi

mul ţumesc me canicului meu,
Mircea Doncean, echipei şi, nu în ultimul
rând, sponsorilor. Sunt bucuros că au mai
mers la Giroc încă două tit luri  de cam-
pion”, a dec larat sportivul nostru. (A.B.)

Ionel Pascota, încă
două titluri de campion

aduse la Giroc
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F
iliala Timiş a Crucii Roşii Române a
găzduit, în premieră în comuna
Giroc, faza interjudeţeană a concur-

sului detaşamentelor de intervenţie în
caz de dezas tre. Au parti cipat echipaje
din judeţele Timiş, Hunedoara şi
Arad. Detaşamentul filialei Timiş este
format din elevi de clasa a XII-a şi stu-
denţi, instruiţi de Alexandru Trif şi
Cătălin Drăgoi. Echipajul filialei

Timiş a reuşit să ocupe locul II la această
competiţie, la o diferenţă de un punct faţă
de locul I (152 pct – 151 pct). Echipajul
câştigător a fost cel al filialei Arad, iar pe
locul III s-a clasat echipajul filialei Hune-
doara. Proba practică a concursului a inclus
diverse simulări (accident de maşină, in-
cendiu, încăie ra re stradală) fiecare având
trei victime, cu diverse răni. Toate echi pa-
jele au demonstrat profesiona lism în tim-
pul concursului, dovedind încă o dată
nivelul înalt de pregătire al voluntarilor
Crucii Roşii Române.

Detaşamentele de intervenţie
în caz de dezastre, 

în concurs la Giroc

Visează ca şi cum ai trăi etern, trăieşte ca şi
cum ai muri mâine. James Dean

Viaţa înseamnă a te vindeca şi înnoi în
fiecare zi, a te regăsi şi recuceri. H. Fr.
Amiel

Doamne, dăruieşte-mi seninătatea de a ac-
cepta lucrurile pe care nu le pot schimba,
curajul de a schimba lucrurile ce stau în pu -

te rea mea şi înţelepciunea de a face dife renţa
dintre ele. Reinhold Niebuhr

Viaţa îl iubeşte pe cel care o trăieşte. Maya
Angelou

Viaţa este o comedie pentru omul de spirit,
o tragedie pentru omul de suflet. J. Swift

Despre viaţă...
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Î
ntâlnirea s-a bucurat de un real succes,
fiind onorată de numeroşi giroceni,
mulţi dintre ei intrând pentru prima

oară în contact direct cu arta, obiceiurile şi
folclorul tunisiene. După ce a urat
oaspeţilor un călduros “Bine aţi venit!”,

edilul şef al comunei Giroc, domnul Iosif
Ionel Toma, a precizat: “Sunt bucuros că
avem astăzi în mij locul nostru oaspeţi de
atât de departe, cu o cultură aleasă şi ine di -
tă şi, mai ales, atât de nouă pentru noi.
Legăturile culturale ne-au dovedit din nou
că pot să apropie în modul cel mai concret
oameni şi ţări. Vom încerca în viitor să
repetăm astfel de întâlniri în aşa fel încât
comuna noastră să găzduiască formaţii de 
fol c lor din cât mai multe ţări ale lumii, iar la
rândul lor membrii Ansamblului Ghio-
celul să fie mesagerii noştri peste hotare.
Astfel, noi vom cunoaşte folclorul din alte
ţări şi vom intra în contact cu noi culturi,
iar ei vor cunoaşte zestrea noastră fol-
clorică atât de frumoasă şi bogată”.

Trupa Naţională de Artă
Populară Tunisiană,

prezenţă insolită la Giroc
După ce în vara anului 2011 pe scena Căminu-
lui Cultural din Giroc a evoluat ansamblul
francez Les Compagnons du Bareuzai din
Dijon, într-un duplex de succes cu Ansamblul
Ghiocelul, iată că în 2012 a fost rândul unei noi
şi insolite formaţii să-şi pre zinte programul
artistic în faţa spectatorilor giroceni: Trupa
Naţională de Artă Populară Tunisiană.
Oaspeţii de peste mări şi ţări au fost o prezenţă
plină de culoare şi pitoresc, care au prezentat
arta populară tunisiană pe meleagurile noas-
tre. În acelaşi timp, prin intermediul Ansamblu-
lui Ghiocelul, ei au putut face cunoştinţă cu folclorul bănăţean autentic, dovedindu-se încă
o dată că arta şi cultura sunt punţi care apropie generaţiile între ele, sunt lianţi care ajută
oamenii să se cunoască mai bine şi care fac să se apropie ţările şi, după cum s-a dovedit de
această dată, chiar continentele între ele. 
Această întâlnire a fost posibilă prin grija Ambasadei Tunisiei la Bucureşti, a Consulului
Tunisian Onorif ic la Bucureşti, Excelenţa Sa Gabteni Driss, a Asociaţiei Ligii Tunisie-
nilor şi a Primăriei comunei Giroc, reprezentată prin domnul primar Iosif Ionel Toma.
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După ce a mulţumit domnului primar Iosif
Ionel Toma pentru buna primire şi condiţi-
ile de excepţie în care au fost primiţi la
Giroc, Excelenţa Sa Gabteni Driss, Consul
Onorific al Tunisiei la Bucureşti, a spus:
“Sunt pentru a patra sau a cincea oară la
Timişoara, dar pentru prima oară la Giroc.
Este o comună foarte frumoasă şi bogată şi
cu siguranţă vom mai veni aici. Acum în-
soţesc Trupa Naţională de Artă Populară
Tunisiană, un ansamblu artistic tradiţional,
care fiinţează încă din anul 1962. Ansam-
blul a mai fost o singură dată în România,
în anul 1970, la Bucureşti. Folc lo rul, arta şi
cultura sunt cele care deschid uşile, inimile
şi sufletele între oameni. Ele leagă prie  tenii
şi ne lasă în suflete amintiri frumoase. La
Giroc, Trupa Naţională de Artă Populară
Tunisiană a prezentat câteva dansuri tra -
diţionale tunisiene, dintre care amintesc:
dansul carabinelor, dansul tobelor, dansul
eşarfelor, dansul cuţitelor şi dansul ul-
cioarelor. Fie ca întâlnirea de astăzi să de-
schidă perspectivele unor noi întâlniri între
formaţiile noastre artistice şi nu doar între
ele”. Înalţii oaspeţi tunisieni şi membrii
Trupei Naţionale de Artă Tunisiană au fost
întâmpi naţi la Giroc de membrii Ansam-
blului Ghiocelul, cu tradiţionalul colac şi
sare. Timp de peste două ore, girocenii au
putut urmări spectacolul oferit de membrii
Ansamblului Ghiocelul, precum şi de invi-
taţii sosiţi din nordul Africii. Cântecele de
joc din Banat şi dansurile timişene de pustă,
dar şi cele din Banatul de munte, au fost ur-
mate de sunetele tobelor şi al surlelor
tunisiene, ins trumente de percuţie cu o re-
zonanţă aparte. De asemenea, pentru
oaspeţii tunisieni a cântat şi tânăra solistă
Loredana Sur-Berariu.
Demn de amintit este faptul că cele două
ansambluri au luat fiinţă în deceniul şase al
secolului trecut: astfel, trupa tunisiană a
fost înfiinţată în anul 1962, iar Ansamblul
Folc lo ric Ghiocelul a fost înfiinţat în anul
1969 şi a funcţionat pe lângă sindicatele din
Timi şoara.
De asemenea, ambele trupe au avut nu-
meroase turnee în ţară şi în străinătate,
obţinând de-a lungul activităţii lor nu-
meroase premii. 
Din păcate, în anul 1989, Ansamblul Ghio-
celul a fost desfiinţat. La iniţiativa pri-
marului Iosif Ionel Toma, edilul-şef al
comunei Giroc, fost component al Ghio-
celului, în anul 1997 ansamblul este reînfi-
inţat şi de atunci funcţionează pe lângă
Primăria localităţii. Ca şi floarea căreia îi

poartă numele, ansamblul semnifică puri-
tatea folclorului pe care îl promovează, au-
tenticitatea şi bunul gust specifice artei
populare bănăţene. Ansamblul Ghiocelul
prezintă spectacole-model de transpunere
scenică a folclorului românesc, în modali -
tăţi artistice adecvate, fără a se îndepărta de
filonul folcloric. Ansamblul prezintă specta-
cole fol c lo rice de înaltă ţinută, cu un bogat
repertoriu din toate zonele ţării, are nu-
meroase turnee în ţară şi peste hotare (Un-
garia, Croaţia, Serbia, Bulgaria, Franţa),
obţinând numeroase diplome şi premii. În
cadrul ansamblului funcţionează două clase
externe ale Şcolii Populare de Artă din
Timişoara, pentru formarea dansatorilor
profesionişti.
În componenţa ansamblului intră un
număr de aproape o sută de membri, dintre
care cinci sunt solişti vocali, şapte instru-
mentişti, iar restul sunt dansatori. Core-
grafia este semnată de maestrul Victor
Jicheran. Prezentându-se în cadrul ma-
jorităţii manifestărilor cu suite de dansuri
din toate zonele ţării, Ansamblul Ghiocelul
este o permanentă încântare pentru ochii şi
inimile spectatorilor. Tot aşa a fost şi cu
prilejul spectacolului oferit în cinstea
oaspeţilor, când “Ghioceii” au prezentat un
spectacol de excepţie şi au legat strânse 
prietenii cu artiştii tunisieni.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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A
semeni anului trecut, şi în acest an
Parohia Ortodoxă Chişoda, cu spri-
jinul direct al Primăriei, al Consiliu-

lui Local Giroc şi al Societaţii Giroceana, a
organizat încă două pelerinaje la mănăsti -
rile din ţară.

Primul pelerinaj a avut loc în luna iunie, la
Mănăstirea Izbuc. O mănăstire ridicată
între anii 1938-1940 intr-o depresiune a
Munţilor Codrul Moma din judeţul Bihor,
lângă un izbuc, un izvor ce îşi revarsă apele
în afară doar în anumite perioade de timp.
Credincioşii din împrejurimea acestui izvor
i-au descoperit puterile tămăduitoare şi au
ridicat în apropierea lui un loc de rugăciune.
În acest loc minunat, unde Dumnezeu a
revărsat un strop de rai pe pământ, credin-
cioşi din Chişoda, adulţi şi copii, au venit
pentru a închina o rugăciune lui Dumnezeu
şi pentru a-şi încânta sufletul cu acest loc
minunat pe care omul l-a sfinţit prin
prezenţa lui şi prin rugăciune. Lângă izbu-
cul tămăduitor şi în liniş tea tainică din bise -
rică, pelerinii chişozeni au găsit o oază
pentru suflet. O oază în care să îşi ostoiască
setea de rugăciune şi în care să se întâl-
nească cu Hristos în tainiţa sufletului lor.
Cu siguranţă că după o astfel de întâlnire, o

fărâmă din sufletul fiecăruia care a ajuns
aici a fost îndumnezeită de harul Duhului
lui Dumnezeu.
O lună mai târziu, în luna iulie, a fost orga-
nizat un alt pelerinaj, care de această dată 
s-a desfăşurat pe parcursul a două zile. În
prima zi s-a ajuns la mănăstirile Polovraci,
Hurezu, Bistriţa şi Mănăstirea dintr-un
lemn, unde pelerinii chişozeni au rămas
peste noapte. A doua zi, în drum spre casă,
dar cu un mic ocol, s-a ajuns la mănăstirile
Govora, Cozia, Ostrov şi Turnu. În acest fel
pelerinii au putut să îşi încânte suf letul şi
privirea cu cele mai reprezentative mănă-
stiri de pe valea Oltului şi nordul Olteniei,
acestea fiind izvoare şi comori ale ortodo -
xiei româneşti.
Precum nordul Moldovei, şi nordul Olte-
niei abundă în viaţa duhovnicească ce se
trăieşte în mănăstirile din această parte de

ţară. Această zonă nu doar că a contribuit la
dezvoltarea culturii româneşti, amintindu-
ne aici de Pravila de la Govora, care a mar-
cat începutul tipăritu rilor, dar a funcţionat
ca un liant care prin credinţa în Dumnezeu
a reuşit să lege peste secole un neam ce a
trăit mai mereu sub ameninţarea altor
popoare.

Pelerinaje ale credincioşilor
din Chişoda
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În această parte de ţară pelerinului
nu-i poate obosi sufletul, căci la
mai tot pasul oamenii, în frunte
cu domnitorii de altădată, au ridi-
cat nenumărate mănăstiri. Unele
pentru a cere ajutor de la Dum-
nezeu, iar altele pentru a-I
mulţumi.
Deodată cu drumul nostru pe la
mănăstiri, am mai săvârşit încă un
drum. Unul spiritual care ne-a
apropiat parcă mai mult de Dum-
nezeu. Astfel de mănăstiri cum
sunt acestea deschid sufletul
omului şi îl mângâie. Mănăstire
după mănăstire, rugăciune după rugă-
ciune, închinându-ne la icoane şi la moaştele
sfinţilor, am simţit cum sufletul nostru
devine mai bun şi mai luminos, înlăturând
gândurile rele şi ispitele ce vin. Mulţi am
simţit cum sufletul este uşurat în zborul lui
către Hristos.
De aceste pelerinaje şi bucurii duhovniceşti
nu s-au bucurat doar cei care au călcat cu
piciorul tinda mănăstirilor şi s-au închinat
în acestea. De o astfel de bucurie s-au îm-
părtăşit şi familiile şi prietenii celor care au
fost pelerini prin ţara lor. Căci, după în-
toarcerea acasă, gândurile şi amintirile de-

spre ceea ce au văzut şi au trăit au fost
dăruite cu drag şi celor care nu au putut
ajunge în aceste locuri, dar care cu siguranţă
au ocrotit prin rugăciunea lor călătoria
celor plecaţi să se închine.
Dumnezeu ne-a învrednicit pe mulţi să ne
hrănim din iubirea Sa, gustând câte puţin
din trăirea călugărilor români. El a înveselit
su f letele pelerinilor şi dorim ca să binecu-
vinteze şi vieţile celor care au făcut posibile
aceste călătorii duhovniceşti, dorind să le
mulţumim pe această cale pentru îngă-
duinţa şi efortul pe care ni le-au dăruit.

Preot Traian DEBUCEAN
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FFooccuull  vvâânnăătt  ee  ggoonniitt  ddee  vvâânntt,,
ZZăărriillee--aauu  uuiittaatt  ssăă  mmăă  mmaaii  ddooaarrăă……

DDee  iiuubbiirree--nnttââiiaa  ooaarrăă  ccâânntt,,
LLaa  ssccaannddaall  rreennuunnţţ  îînnttââiiaa  ooaarrăă..

AAmm  ffoosstt  ccrrâânngg  ppăărrăăggiinniitt  ppee  lloocc,,
LLaa  ffeemmeeii  şşii  vvoottccăă  ddaamm  nnăăvvaallăă..

NNuu--mmii  mmaaii  ppllaaccee  aazzii  ssăă  bbeeaauu,,  ssăă  jjoocc,,
SSăă--mmii  ppiieerrdd  vviiaaţţaa  ffăărrăă  ssooccootteeaallăă..

EE  ddee--aajjuunnss  ssăă  ttee  pprriivveesscc  ttăăccuutt,,
SSăă--ţţii  vvăădd  oocchhiiii  pplliinnii  ddee  ttoott  îînnaallttuull,,

CCaa  uuiittâânndd  îînnttrreegguull  ttăăuu  ttrreeccuutt,,
TTuu  ssăă  nnuu  mmaaii  ppooţţii  pplleeccaa  llaa  aallttuull..

TTuu  ––  mmeerrss  ggiinnggaaşş,,  ttuu  ––  ssuurrââssuull  mmeeuu,,
DDaaccăă--aaii  şşttii,,  ccuu  iinniimmaa  ppuussttiiee,,
CCuumm  ppooaattee  iiuubbii  uunn  ddeerrbbeeddeeuu
ŞŞii  ccââtt  ppooaattee  ddee  ssuuppuuss  ssăă  ffiiee..

CCîîrrcciiuummiillee  llee--aaşş  uuiittaa  ppee  vveeccii,,
NN--aaşş  mmaaii  şşttii  nniiccii  vveerrssuull  ccee  îînnsseeaammnnăă,,

DDee--aaşş  aattiinnggee--aacceessttee  bbrraaţţee  rreeccii
ŞŞii  aall  ttăăuu  ppăărr  ccaa  ffllooaarreeaa  cceeaa  ddee  ttooaammnnăă..

VVeeşşnniicc  ttee--aaşş  uurrmmaa  ppee--aacceesstt  ppăămmâânntt,,
DDeeppăărrttaarreeaa  mmii--aarr  ppăărreeaa  uuşşooaarrăă……

DDee  iiuubbiirree--nnttââiiaa  ooaarrăă  ccâânntt..
LLaa  ssccaannddaall  rreennuunnţţ  îînnttââiiaa  ooaarrăă..

Serghei ESENIN

Focul vânăt e gonit de vânt
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A
nsamblul „Ghiocelul” a participat la
două manifestări culturale inter-
naţionale, una desfăşurată la Aiud,

iar cealaltă în Bulgaria, la Sofia.
O prezenţă notabilă a fost cea a Ansamblu-
lui „Ghiocelul” la Aiud la cea de-a doua
ediţie a Festivalului Internaţional de Fol-
clor, care a avut loc în perioada 18-23 iulie.
De data aceasta, Girocul a deplasat la mani-
festare nouă perechi de dansatori şi opt fete

de la ansamblul de juniori. De asemenea, a
parti cipat Orchestra Ansamblului „Ghio-
celul”, condusă de maestrul Adrian Scoro-
bete.

Din capitala Bulgariei, Sofia, „ghioceii” 
s-au întors cu o diplomă de excelenţă,
reuşind să se claseze pe locul trei al „Balkan
TV Competition – Outdance me”. Perfor-
manţa artiştilor din comuna noastră este cu
atât mai remarcabilă cu cât ea a fost 
obţi nută într-o companie selectă, reprezen-
tată de ansambluri din Turcia (locul I),
Macedonia (locul II), Grecia şi Bulgaria.
Girocul a avut la Sofia patru perechi de
dansatori – Ionel Şipoş, Cristina Popa, Paul
Szalay, Nuţi Chelaru, Nicu Paşcalău, An-
dreea Lazea, Dani Petrov şi Larisa Bogdan.

V. TOMOIAGĂ

Prezenţe girocene în
ţară şi peste hotare

U
na dintre cele mai tinere interprete de muzi că populară din
Giroc, Loredana Maria Sur, a reuşit să imprime, recent, un
compact-disc care conţine 11 piese, inti tulat “Fata bă nă ţană”.

CD-ul conţine piesele “Fata bănă ţană”, “Îs mândră că-s din Banat”,
“Chicită-s dă sărbătoare”, “Haideţi toţi feciori la joc”, “Frumoşi anii
mei de fată”, “Doamne, nu-mi lua copilăria”, “Nuntă mare”, “S-o
dus, Doamne, mai un an”, “Drag mi-i satu’ şi Banatu’”, “Brâu de la
munte” şi “Maica mea cu păr cărunt”. 

“Fata bănăţană”, cu Loredana Maria Sur
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D
incolo de graniţa Ţării Banatului, nu-
mele lui Traian Jurchela a coborât la
sud, până spre firul Dunării, iar în

nord a urcat din Arad şi Bihor până în Mara-
mureşul istoric, loc unde este îndrăgit şi pe
care şi el îl iubeşte deopotrivă. Traian Jurchela
este un nume cunoscut al muzicii populare şi
a dus faima doinei bănăţene dincolo de
hotarele Banatului, în regiunile tradiţionale
ale ţării şi, în acelaşi timp, peste hotare, cân-
tând prin mai multe ţări ale Europei, dar şi
dincolo de Ocean. Este un mesager de
renume al doinei bănăţene, dar şi al cântecelor
din Caraş, loc atât de drag lui. S-a născut la
Ilidia şi solistul poartă în glas întreaga încăr-
cătură inconfundabilă a doinei bănăţene. Un
timbru blând şi pătrunzător, răscolitor în ace-
laşi timp, care ţi se apropie de inimă şi suflet,
o voce caldă, care te umple de emoţie.
Născut într-o zodie aleasă, cea a Leului, solis-
tul Traian Jurchela strânge cu prisosinţă chin-
tesenţa valorilor acestui semn zodiacal, dar
fala şi mândria bănăţanului care îşi cunoaşte
adevărata valoare nu are nimic de-a face cu
falsul orgoliu ori trufia, păcate în care cu atâta
lesne cad mulţi muritori ai zilei de azi. Traian 
Jur chela este un „om mândru” atât la propriu,
cât şi la figurat. O statură impozantă şi
dreaptă, cum drept se ştie şi el, ascunde un su-

flet cald şi bun, „de
pus la rană”, cum
ar spune bunii
noştri. Şi întrea -
ga-i fiinţă emană
o căldură pro prie,
prietenească, in-
confundabilă. So -
listul de muzică
populară Traian
Jur chela are un
re pertoriu auten-
tic şi cu grijă ales,
pentru că el este
autentic şi un ales
al harului care nu
l-a ocolit. Traian
Jurchela cântă ade-
 vărat, pentru că el este un om adevărat.
Talentul l-a urmat pe doinitor şi pe solistul de
romanţe deopotrivă de-a lungul întregii vieţi.
Prin cântecele lui, Jurchela simte o lume mai alt-
fel – o lume a acestor locuri – izbucnită din
meandrele sufleteşti, molcome, dar pătrunză-
toare în acelaşi timp. El îţi aminteşte, oriunde
te-ai afla, de Banat şi de acasă! Traian Jurchela
are cântece cu care se înscrie necontestat în 
folc lorul nostru nemuritor.

“În viaţă important este
să ştii când să spui NU”!
Discuţie cu solistul de muzică populară şi romanţe Traian Jurchela

Traian Jurchela, care a încântat şi continuă să încânte mii de ascultători, de aproape patru
decenii, cu vocea şi harul său, şi-a asumat, aşa cum îi place să spună, “plăcerea” de a oferi
oamenilor muzică populară autentică din Banat. Nu a căzut niciodată pradă ispitei, 
să-i spunem, comerciale, nu a făcut rabat de la muzica adevărată şi nici nu s-a îndepăr-
tat de la f ilonul folclorului bănăţean. Despre muzică, tradiţie, actualitate, dar şi despre
viitor ori pasiuni am stat de vorbă cu maestrul Traian Jurchela într-o dimineaţă însorită
de iulie, cu doar câteva zile înainte de a-şi serba ziua de naştere. Ne-a primit în casa lui
de la Giroc, un loc care - alături de plaiurile natale ale Ilidiei ori cele ale Oraviţei din
copilăria, adolescenţa şi tinereţea sa – i-a intrat def initiv în suflet.
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„Am început să cânt cu 40 de ani în urmă, ne
spune Traian Jurchela, iar de atunci am colin-
dat ţara, Europa, America. M-am bazat în-
totdeauna pe culegeri şi pe creaţia personală.
Mi-am alcătuit repertoriul cu multă grijă şi
m-am raportat la adevăr, adică la rădăcini, de
care nu m-am îndepărtat niciodată. Am avut
grijă să păstrez valo rile neamului şi când 
m-am aplecat asupra versului am avut grijă să
nu rănesc frumosul din satul ţăranului, al sa tu-
lui bănăţean în special”.

“Cât îi Căraşu’ dă mare”…
Cel care avea să devină unul dintre interpreţii
emblematici ai Banatului, Traian Jur chela s-a
născut, aşa cum aminteam, în localitatea
cărăşană Ilidia - un loc… idilic din Banatul
montan, zonă din care artistul de mai târziu
avea să-şi tragă seva muzicii sale. A urmat
şcoala primară în satul natal, apoi şcoala pro-
fesională la Reşiţa, pentru a se reîntoarce spre
locul de baştină în anii liceului, frecventaţi la
Liceul “General Drăgălina” din Oraviţa.
De altfel, Oraviţa este locul despre care Traian 
Jur chela vorbeşte mereu cu drag şi, acum, la
vârsta deplinei maturităţi, cu nostalgia celui
care a copilărit şi şi-a trăit adolescenţa şi
tinereţea pe acele meleaguri. 
“Poporul acesta – spune Traian Jurchela – a
creat luc ruri extraordinare. Timpul nostru nu
ne mai permite să mergem spre profunzime.
Astăzi alergăm după lucruri facile, dar care nu
au valoarea să rămână perene. Eu mi-am
asumat plăcerea de a păstra nealterate muzi ca
şi folclorul bănăţean. Nu e un chin şi mi-am
luat această misiune cu toate riscurile ine rente”.

A crezut mereu în el
Dacă-l întrebi pe maestrul Traian Jurchela
care a fost principiul care i-a ghidat cariera şi

viaţa, răspunsul vine instantaneu: „Am crezut
mereu în mine. Chiar şi atunci, la 7 ani, când
am doinit prima dată. Am vrut să redau oa-
menilor cântările frumoase, adevărate, din
Banat. Iar faptul că am publicul meu fidel din
Banat până în Ardeal sau Maramureş mă face
să cred că, cel puţin în parte, am reuşit”.
Traian Jurchela este, dincolo de cariera artis-
tică, un om împlinit. Are o familie frumoasă,
a ridicat două case, una dintre pasiunile sale
fiind tocmai construcţiile, iar atunci când îşi
permite îşi face timp şi pentru cealaltă pa siu -
ne a sa – vânătoarea. „Îmi place iarba verde. Şi
de aici, de la Giroc, şi de acasă, din Caraş”, ne
spune, arătându-ne şi copacii pe care i-a plan-
tat nu doar pentru umbră, ci şi ca să aibă, aici,
în buza oraşului, o cireaşă sau o vişină când dă
rodul.
De 36 de ani, maestrul este căsătorit cu
doamna Stela. Dumnezeu le-a dăruit o fată,
Codruţa Carolina, profesoară de fizică. La
rândul ei, Cod ruţa le-a dăruit un nepoţel, pe
Răzvan Alexandru, născut pe 4 august, cu o zi
înaintea zilei de naştere a bunicului.
„Mi-am făcut cu greu un nume în muzica
populară, ne mai spune Traian Jurchela, e în-
totdeauna greu să-ţi faci un nume, dar este şi
mai greu să-l păstrezi. Vedeţi, vorbim despre
nume. Mulţi îmi spun Jurchelea, zic că aşa
sună mai bine, dar nu este adevărat, pe mine
mă cheamă Jurchela, e numele pe care l-am
moştenit... Apoi, când ai ajuns la un anume
standard, nu mai ai voie să faci compromisuri.
Eu am ştiut când trebuie să spun NU şi am
rostit acest cuvânt de foarte multe ori. Nu a
fost uşor. Tentaţia e mare, dar, repet, nu-mi
pare rău, pentru că, mai devreme ori mai
târziu, vei avea şi satisfacţii... Adevărata 
satisfacţie a unui om şi a unui artist împlinit”. 
Şi Traian Jurchela este un artist împlinit.

Anton BORBELY

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Î
n articolul de faţă aducem în discuţie
dezvoltarea parcurilor, a spaţiilor verzi
şi a zonelor de agrement din cele două

locali tăţi ale comunei. În acest sens, putem
spune că, fără îndoială, comuna noastră
devine, încet-încet, una a parcurilor, da-
torită ultimelor investiţii făcute în acest
sens de către autorităţile locale. Astfel, la 1
Iunie, de Ziua Copilului, a fost inaugurat,
la Chişoda, Parcul de joacă pentru copii.
Parcul are o suprafaţă de 10.700 de metri pa-
traţi şi a necesitat o investiţie de 150.000 de
lei. Aceasta însă merită, pentru că parcul a
devenit un punct de atracţie nu doar pentru

chişozeni, ci şi pentru giroceni ori chiar
timişorenii care locuiesc în apropierea
Chişodei. Dotările de aici atrag ca un mag-
net copiii, care se pot juca pe balansoare,
topogane ori huţuluşe, la groapa cu nisip,
dar pot să facă şi sport în acelaşi timp, aici
existând şi un teren de baschet, precum şi un
loc dotat cu mese de tenis. De asemenea,
doritorii pot să alerge pe role sau să se
plimbe pe bicicletă.
Tot în luna iunie, la sfârşitul ei de astă dată,

la Giroc a fost dat în folosinţă Parcul de pe
strada Bega, un parc amenajat cu bănci pen-
tru recreere, dar şi cu o pistă pentru cei îm-
pătimiţi de role ori de bicicletă. Parcul Bega,
care este atât loc de recreere, cât şi de miş-
care, are o suprafaţă de 1.707 metri patraţi, iar
va loarea lucrărilor efectuate aici se ridică la
aproximativ 75.000 de lei.
Dar grija pentru dezvoltarea spaţiului verde
şi de agrement nu se opreşte aici. Prin grija
conducerii Primăriei Giroc, s-a lucrat în
anul 2012 la definitivarea Parcului Izvor din
Chişoda, iar din proiectele viitoare ale 
Consiliului Local putem aminti Parcul de
pe Calea Timişoarei.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Girocul, comuna parcurilor
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D
eşi condiţiile materiale pe care le
oferă şcolile şi grădiniţele din Giroc
şi Chişoda elevilor şi preşcolarilor

sunt excelente, fiind binecunoscute în
judeţul nostru, ele concurând de la egal la
egal cu cele ale şcolilor cu renume din oraş,
iată că prin grija autorităţilor locale, a pri-
marului Iosif Ionel Toma, se continuă ac-
tivităţile de îmbunătăţire a acestor condiţii:
„Numărul popu laţiei comunei noastre a
crescut în ultimul timp, fără precedent, ne
spune edilul şef al comunei Giroc. Ultimul
recensământ ne arată că popu laţia aproape
s-a triplat pe raza comunei Giroc. Desigur,
în aceste condiţii a crescut simţitor şi numă -
rul elevilor şi al preşcolarilor din localitate.
Astfel ne-am văzut nevoiţi să luăm măsuri
pentru extinderea şcolilor şi grădiniţelor
noastre pentru a răspunde cât mai bine
nevoilor crescânde în acest sens. La Giroc
am dat în folosinţă în anul care a trecut un
nou corp de grădiniţă, iar la Chişoda a fost
inaugurată creşa. Pentru acest an am ajuns
la conc luzia că va trebui extinsă şi şcoala de
la Giroc şi am făcut toate demersurile în
acest sens”. 
În vară se lucra intens la proiectul de extin-
dere a şcolii din Giroc şi la executarea bazi -
nului de înot de la grădiniţa din Chişoda.
Lucrările au demarat la începutul lunii
iulie, având ca termene de execuţie primul -
trei luni, iar cel de la bazinul de înot - 45 de
zile. Asta înseamnă că noul corp de clădire
al şcolii a fost dat în folosinţă la sfârşitul
lunii septembrie, iar bazinul de înot de la
grădiniţă, la sfârşitul lunii august”. La
Şcoala cu clasele I-VIII Giroc proiectul
„Rea bilitare clădire existentă în regim parter
plus etaj a Şcolii cu clasele I-VIII Giroc,
refacere învelitoare şi extindere clădire 

existentă din regim parter plus etaj, în regim
parter plus  etaj plus mansardă” prevede
construirea a şapte săli noi de clasă – două la
parter, două la etaj şi trei la mansardă. To-
talul suprafeţei utile reamenajate va fi de
144,7 metri patraţi, iar suprafaţa utilă nou
construită va fi de 684,51 metri patraţi. De
asemenea, este prevăzută şi construcţia de
grupuri sanitare moderne.
Odată cu bazinul de înot de la Chişoda, de
care beneficiază preşcolarii înscrişi la gru-
pele instituţiei, s-a amenajat şi un vestiar,
unde cei mici se vor putea schimba. 

Vasile TOMOIAGĂ

Condiţii tot mai bune
pentru şcolarii din Giroc
şi preşcolarii din Chişoda
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T
recerea de la simpatia faţă de po-
rumbei la pasiunea pentru aceştia a
venit, în cazul lui Viorel Boar, în

anul 1991. Atunci, părinţii săi au cumpărat
o casă în satul Seceani din comuna
Orţişoara. Tatăl lui Viorel, pentru o lucrare
efectuată în casa unuia dintre cei mai mari
crescători de porumbei din Timişoara, a
primit, pe lângă bani, şi şase porumbei voia-
jori, pe care i-a în c re dinţat spre îngrijire fiu-
lui. Mai târziu, Viorel a primit porumbei de
rasă şi de la verişorii lui din judeţul Mureş,
astfel că ograda casei din Seceani a început,
încet-încet, să se transforme în crescătoria
de porumbei care a devenit astăzi. „Veri -
şorii mei mi-au făcut cadou porumbei din
rasa încălţaţi româneşti, care m-au fascinat
pe de-a-ntregul.  Şi acesta a fost doar doar
începutul. Pa siu nea a devenit din ce în ce
mai mare, astfel că am început, la rândul
meu, să cumpăr porumbei. Mereu am vrut
să am un porumbel activ şi maiestuos în
curte”. Viorel Boar a început să caute po-
rumbei „încălţaţi”, însă spune că păsările
autoh tone din această rasă sunt doar corci-
turi. „Eu aş fi vrut o rasă pură. Şi până la

urmă am des coperit-o pe Internet, sub de-
numirea de Guşat de Pomerania şi Guşat
Olandez. Am cumpărat porumbei şi din
România, dar şi din Olanda. Astăzi, pe
lângă cele două rase amintite, mai cresc şi
Guşaţi Cehi, porumbei care sunt foarte rari
în România. Suntem doar vreo trei crescă-
tori în ţară care ţinem astfel de păsări. De

altfel, aceşti porumbei pot fi văzuţi foarte
rar în expoziţiile de la noi, prezenţa lor fiind
răzleaţă. Guşatul Ceh este rasa de guşaţi cu
cel mai frumos desen”.

“Îmi doresc să am în curte
porumbei activi şi maiestuoşi”

Afirmă Viorel Boar, crescător de porumbei de frumuseţe

Viorel Boar s-a născut în urmă cu 31 de ani, în 22 iunie 1981, la Timi-
 şoara. A urmat cursurile Liceului de Informatică, iar mai apoi ace-
laşi prof il la Universitatea de Vest. A devenit, după absolvire,
programator. Este căsătorit şi are o fetiţă, Oana Ionela. De mic a dez-
voltat o pasiune care acum, la maturitate, începe să-i aducă satis-
facţii. „Când eram copil hrăneam toţi porumbeii din faţa blocului în
care locuiam. Am devenit, în timp, un mare pasionat de porumbei”,

spune Viorel Boar, care s-a stabilit, în urmă cu cinci ani, la Giroc.
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O altă rasă spectaculoasă pe care o creşte
Viorel Boar este Guşatul Horseman, care
provine din Anglia. Pentru a intra în pos-
esia porumbeilor Horseman, a făcut de
patru ori drumul Olandei, de două ori cu
maşina şi de două ori cu TIR-ul. „Acum am
în crescătorie aproxi mativ 80 de porumbei,
dintre care jumătate sunt rase pure, restul
fiind folosiţi pentru obţinerea de noi culori.
Aşa cum toată lumea ştie, cred, pentru noi,
românii, creşterea porumbeilor este un
hobby costisitor. Spre exemplu, numai ul-
timul drum de Olanda m-a costat o mie de
euro”. Cu toate acestea, efortul merită, pen-
tru că, astăzi, Viorel Boar
este printre puţinii care
promovează rasele de
porumbei guşaţi în
România. De doi ani în-
coace participă şi la con-
cursuri, reuşind de
fiecare dată să obţină
diplome şi medalii. În
momentul realizării
acestui articol, se
pregătea pentru cea mai
mare provocare de până
acum, Expoziţia Inter-
naţională de la Leipzig -
Germania, de la în-
ceputul lunii decembrie
2012. „Voi partici pa cu po-
rumbeii din rasa Horseman, cei cu care am
şi obţinut rezultatele de până acum, adică
şase trofee de campion la expoziţiile locale
şi naţionale. Tocmai pentru că vreau să mă
prezint cu şanse reale la Leipzig, anul acesta
am lucrat foarte mult cu rasa Horseman. În
plus, a trebuit să muncesc mult şi pentru a
mă afilia la Uniunea Internaţională a
Columbofililor. Astfel, m-am înscris în
Clubul Naco din Sânnicolau Mare. A mai
fost apoi pro blema cu inelele pentru po-
rumbei. Eu aveam doar inele de la Federaţia
română, în timp ce pentru a participa la ex-
poziţii internaţionale este nevoie de inele de
la Uniune”.

Cu gândul la Expoziţia
Internaţională de la Leipzig

Viorel Boar spune că, în accepţiunea sa,
crescătorii de porumbei se împart în două
cate gorii distincte: iubitorii acestor păsări şi
pasionaţii. El face parte din a doua cate-

gorie şi priveşte, să spunem, într-un mod
mai concret legătura dintre om şi porumbel.
„Porumbeii, pentru a fi sănătoşi, trebuie să
aibă în permanenţă apă şi mâncare curate.
Este mai uşor să previi îmbolnăvirea lor,
decât să o tratezi, pentru că medicamentele
sunt şi ele foarte scumpe. De asemenea,
pentru a dezvolta o crescătorie trebuie să te
implici puternic. După ce tata nu a mai
crescut purcei, coteţele acestora le-am
transformat în voliere pentru porumbei”.
Ca în orice sport, adaugă Viorel Boar, şi
între crescătorii de porumbei se leagă prie -
tenii. Aşa se face că unul dintre cei mai buni

prieteni ai giroceanului este
un crescător din Olanda, cu

care s-a cunoscut pe Inter-
net, în perioada în care
căuta porumbei „în căl -
ţaţi”. „Co laboratorul meu
din Olanda este Gert, un
fost poliţist, astăzi pen-
sionar, care este şi el pa-
sionat de porumbei. Am
cumpărat de la el păsări,
iar în timp s-a legat o prie -
tenie durabilă între noi.
Acum, de fiecare dată când
merg în Olanda locuiesc la
Gert”. 

De altfel, pentru sprijinul pe
care i l-a acordat, Gert s-a

ales, în semn de res pect, cu prima cupă pe
care Viorel a câştigat-o la concursurile de
frumuseţe pentru porumbei. „Toate cupele
pe care le-am câştigat până acum le-am
făcut cadou: prima, lui Gert, a doua – tatălui
meu, a treia – fiicei mele, a patra - naşilor
mei, iar a cincea şi a şasea le-am făcut cadou
prietenilor mei cei mai buni. Consider că
acele cupe pot vorbi, să spun aşa, mai bine
de pe şase dulapuri, decât de pe unul singur.
Anul acesta, principalul meu scop este par-
ticiparea la expoziţia de la Leipzig. Îmi
doresc să intru în catalogul expoziţiei, acolo
unde sunt trecuţi crescătorii de porumbei.
Efortul financiar va fi, din nou, considerabil
– având nevoie de inele pentru păsări, taxă
de înscriere ori certificate de vaccinare –
însă eu spun că merită. Îmi doresc, de ce
nu?, să mă întorc şi de la Leipzig cu un tro-
feu”, concluzionează Viorel Boar, unul din-
tre pa sionaţii crescători de porumbei din
comuna Giroc.

Vasile TOMOIAGĂ
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File de istorie giroceanA

Formaţia de pompieri civili din Giroc
P

revenirea şi stingerea incendiilor pentru a
salva vieţi omeneşti, animale şi bunuri ma-
teriale în situaţii de calamităţi şi dezastre

naturale a constituit o preocupare a locuitorilor
din Giroc, care s-a concretizat în forme de orga-
nizare prin anii 1953-1955. Cu sprijin din partea
pompierilor militari, a luat fiinţă o formaţie
civilă de pompieri voluntari, denumită ,,Paza
contra incendiilor” (P.C.I.), apoi ,,Prevenirea şi
stingerea incendiilor” (P.S.I.). Se cuvine a 
aminti pe aceşti pompieri, pionieri în domeniu,
care au pus bazele acestei activităţi atât de utile
şi au alcătuit formaţia în prima ei fază: Ioan
Avrămuţ (şef de formaţie), Petru Acea, Vasile
Buibaş, Iosif Cincu (a lu’ Suva), Iosif Cincu (a
lu’ Bârză), Roman Cincu, Ioan Dragomir, Ioan
Babescu (a lu’ Păvilică), Iosif Dragomir (a lu’
Pisat), Petru Degan, Iosif Drăguţ (a lu’ Gaita),
Vasile Drăguţ, Eli Nicolae, Petru Ma rincu (Miloş),
Ilie Jivi, Dumitru Nicoară, Iosif Seiman, Lazăr
Seiman, Roman Gruiţă, Petru Urşica (a lu’
Vergeş), Fănică Valean, Iosif Ţenche, Ioan Lazăr
(a lu’ Sulea), Corin Petru, Iosif Dragomir (a lu’
Şuboni), Iosif Giurcovici, Ioan Marincu (Ion ăl
Mic), Pavel Sfei, Vichentie Marincu, Gheorghe
Seiman (a lu’ Orz), Ilie Dragomir, Cârsta
Dragomir, Ioan Colgeu, Gheorghe Groza, Ioan
Avrămuţ (a lu’ Hârghie), Gheorghe Avrămuţ (a
lu’ Cecău), Ion Tonea, Iulian Neda, Petru
Degan,  Viorel Grabuescu, Silviu Barany, Ră-
ducă Tănase, Mihai Alămureanu.
După revoluţia din 1989, activitatea de pre-
venire şi stingere a incendiilor se reorganizează,
prin îndrumarea Inspectoratului judeţean
,,Banat” şi sprijinul constant al Primăriei Giroc.
Noua generaţie de pompieri voluntari va activa
sub denumirea ,,Serviciul public de pompieri
civili” (S.P.P.C.), avându-l ca şef-serviciu pe Du-
mitru Crăiniceanu. Enumerăm rezultatele deo -
sebite în întrecerile profesionale din ultimii ani:
2001: locul l la faza interjudeţeană şi locul Vl la
faza naţională a concursurilor profesionale;
2006: locul l la faza judeţeana, (sub denumirea
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(S.V.S.U.) şi locul l la faza interjudeţeană, locul
ll la faza naţională; 2007: locul l la faza judeţeană
şi interjudeţeană, locul l la etapa naţională şi ti-
tlul de Campioni Naţionali; 2008: locul l la faza

judeţeană şi la faza interjudeţeană, locul l la
etapa naţională şi titlul de Campioni Naţionali.
În anul 2009 s-au format două loturi în vederea
participării la concursuri: un lot S.V.S.U. şi unul
al S.P.S.U. ,,Giroceana” S.R.L., ambele par-
ticipând la fazele judeţeană şi interjudeţeană,
calificându-se apoi la faza naţională. Ambele lo-
turi au obţinut locul l, sporind zestrea de cupe,
plachete, statuete şi diplome cu care au fost răs-
plătiţi pompierii giroceni de-a lungul activităţii
lor. Iată loturile întinerite care au obţinut ul-
timele succese: Dumitru Crăiniceanu, Caius
Scutca, Cristian Bordea, Marius Saucă, Vasile
Semin, Iustin Simon, Răzvan Bordianu, Cos-
min Câmpeanu, Ciprian Dumitru, Alexandru I.
Marincu, Petru Tomuş, Aurel Grada, Adrian
Cotos, Mihai Ţugui, Graţian Cuciureanu, 
Gheorghe Sitar, Victor-Paul Lalu, Petrică Co-
jeia, Virginel Chira.  În semn de preţuire pentru
pompierii voluntari din comuna noastră, care 
s-au impus în trei ediţii cosecutive ale fazei
naţionale a competiţiei, Girocul a găzduit
câteva probe în întrecerea cu cele mai bune for-
maţiuni din ţară, în etapa naţională din 2010.
Spre cinstea lor, pompierii noştri s-au impus din
nou, ocupând locul l prin SVSU şi locul ll prin
SPSU pe ţară. Iată numele celor care au reuşit
această performanţă: Lotul Serviciului Volun-
tar Pentru Situaţii de Urgenţă: Dumitru
Crăiniceanu (şef de lot), Ilie Marincu, Cristian
Bordea, Marius Sauca, Cosmin Cîmpean,
Ciprian Dumitru, Viorel Semin, Răzvan Bor-
dianu (concurenţi), Iustin Simon, Vasile Co-
drea, Ioan Blidăran (rezerve). Lotul Serviciului
Privat pentru Situaţii de Urgenţă SC Giroceana
SRL: Aurel Grada (şef de lot), Caius Scutca,
Cristian Bordianu, Ciprian Neiconi, Mihai
Ţugui, Graţian Cuciureanu, Florin Sitar,
Mircea Răzvan, Radu Obrejan, Adrian Cotos
(concurenţi), Alin Ardelean, Răzvan Luncan
(rezerve). În anul 2011, SVSU Giroc a urcat din
nou pe podium, ocupând locul doi la faza
naţională a întrecerii celor mai bune formaţii
voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Material realizat pe baza informaţiilor
cuprinse în Monografia “Giroc, arc peste

timp”, lucrare rea li zată de domnul profesor
Octavian Gruiţa



189

Î
n zilele de 14 şi 15 august, stadionul
Areni din Suceava a găzduit finala com-
petiţiei profesionale a serviciilor vo lun -

tare şi private pentru situaţii de urgenţă din
ţară. La competiţie au participat serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă care s-au
clasat pe primele locuri la etapele zonale.
Printre participanţi s-au aflat şi pompierii
giroceni, cvad rupli campioni naţionali, co-
ordonaţi de Dumitru Crăiniceanu. Într-o
competiţie cu adversari valoroşi, băieţii
noştri au reuşit să se claseze pe podium,
ocupând locul al III-lea, după cele
trei probe din concurs.
Competiţia a fost supervizată de
conducerea Inspectoratului Gene -
ral pentru Situaţii de Urgenţă,
reprezentată de ins pectorul-şef
Marcel Sorin Lucaciu şi in s pec -
torul-şef adjuct Eugen Vişan, ambii
având gradul militar de colonel,
condu cerea Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Buco vina” a
judeţului Suceava, precum şi sub-
prefectul judeţului Suceava, Cons -
tantin Harasim. 
În clasamentul pe probe de concurs pentru
servicii vo luntare pentru situaţii de urgenţă
(SVSU), la proba „pista de îndemânare şi
viteză”, pe locul I s-a clasat SVSU al co-
munei Cârlibaba, judeţul Su cea va, locul II
fiind obţinut de SVSU al comunei Lespezi,
judeţul Iaşi, iar locul III de SVSU al co-
munei Brodina, judeţul Suceava. La proba
de ştafeta 4x100m, locul I a fost obţinut de
SVSU al comunei Brodina, judeţul Suceava,
locul II de SVSU al comunei Lespezi,
judeţul Iaşi, iar locul III de SVSU al co-
munei Giroc, judeţul Timiş. La proba “dis-
pozitivul de intervenţie”, pe locul I s-a

clasat SVSU al comunei Giroc, judeţul Ti -
miş, pe locul II SVSU al comunei Bro dina,
judeţul Suceava, iar pe locul III SVSU al co-
munei Lespezi, judeţul Iaşi.
După coroborarea rezultatelor, clasamen-

tul final în competiţia serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă arată astfel: locul
I - SVSU al comunei Brodina, judeţul
Suceava, locul II - SVSU al comunei
Lespezi, judeţul Iaşi, locul III - SVSU al co-
munei Giroc, judeţul Timiş. 

Să mai amintim că în unele momente cele
opt echipe participante au fost nevoite să se
lupte nu doar cu echipamentele de stingere
a incendiilor, ci şi cu ploaia sâcâitoare. Lotul
SVSU Giroc care a reuşit să se claseze pe
locul al treilea la nivel naţional a fost coor-
donat de Dumitru Crăi niceanu şi i-a avut în
componenţă pe Cris tian Bordea, Marius
Saucă, Ciprian Dumitru, Iustin Simon,
Răzvan Bordianu, Cristian Bordianu, Alin
Ardelean, Cristian Marincu, Alexandru
Marincu, Graţian Cuciu reanu şi Adrian
Cotos.

Anton BORBELY

Pompierii voluntari din
Giroc, locul trei pe ţară
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Fecioara
((2244  aauugguusstt  --  2233  sseepptteemmbbrriiee))

Dragoste
şi cuplu

V
iaţa ta sentimen-

tală va atinge un

nou apogeu anul

acesta. Vei avea timp la

dispoziţie pentru a te

devota celor dragi ţie.

Anul acesta ţi se re-

zervă multă pasiune şi

plăceri. Dacă te afli în

conflict cu cei dragi ţie,

anul acesta este mo-

mentul potrivit pentru

a te apropia de ei. Dacă

te afli într-o relaţie,

aceasta va ajunge într-o

zonă confortabilă. Per

total, în viaţa ta amo-

roasă va prevala o at-

mosferă senină. Vei da

dovadă de multă răb-

dare şi calm.

Sănătate

A
nul acesta ni-

velul tău de

energie va fi

mult mai ridicat

decât în anul prece-

dent. Te vei întrece

în ceea ce faci, iar re-

zerva ta de energie

va fi pur şi simplu

extraordinară. Ca-

na lizează-ţi ener gia

corespunzător pen-

tru a putea să-ţi ma-

terializezi am biţiile

şi scopurile. În ulti-

mul trimestru al

anului sănătatea ta

fizică şi mentală va

fi mult mai bună.

Oferă-ţi timp pen-

tru relaxare.

Bani şi 
carieră

Î
n 2013 aspectul financiar va fi

ideal. Încearcă să te ţii pe dru-

mul cel bun şi luc rurile vor în-

cepe treptat să prospere. Nu

recurge la extravaganţe nedorite.

Planifică-ţi un viitor financiar mai

bun şi munceşte în această direcţie.

Ai grijă de la cine şi pe cine împru-

muţi, deoarece te-ai putea trezi cu

necazuri pe cap.

Anul acesta viaţa ta profesională va

fi revigorată. Este probabil să fii

promovat sau să-ţi schimbi locul de

muncă. Deşi aspiri după recunoaş-

tere la locul de muncă, aceasta nu

va veni pe cât de repede anticipezi.

Pentru o perioadă de timp, lucru-

rile vor merge într-o direcţie gre-

şită. Pune efort în ceea ce faci şi vei

fi promovat. Pe măsură ce trece

anul, răbdarea şi sinceritatea îţi vor

fi răsplătite în domeniul profesio-

nal.
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În faţa Palatului unui super bogat şeic
arab opreşte un autocar plin de femei în
vârstă. Acesta, plictisit, îşi întreabă servi-
torii:
- Cine sunt? Iar turişti?
- Nu stăpâne, sunt soacrele Dumneavoas-
tră!

***
În esenţă, femeile sunt nişte îngeraşi. Dar
dacă le tai aripile, vor zbura pe mătură!

***
O blondă intră într-o farmacie şi se inte-
resează:
- Aveţi ochelari?
- Pentru soare?
- Ah, nu, pentru mine.

***

- Nu-i aşa, mămico, că mai este până să
vină Moş Crăciun?
- Sigur că da. Mai întâi trebuie să vină
iarna, să ningă.
- Şi atunci de ce trebuie să fiu cuminte de
pe-acum.

***
Un poliţist opreşte un cetăţean beat criţă.
- De unde vii în halul ăsta de beat?
- De la petrecerea de Revelion.
- Îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost
acum două săptămâni.
- Aşa cum ziceţi, dar azi m-am hotărât să
mă întorc acasă!

***

- Tot caut şi caut, zise soţia, şi constat că

nu găsesc nici o rochie potrivită ca să mă

îmbrac pentru petrecerea de Revelion.

- Dacă o să cauţi mult, o să ai nevoie de o

rochie de plajă!

***

- Ce cadou o să-i faci soţiei tale de Moş

Nicolae?

- Toată dragostea mea.

- O, dar asta-i curată risipă! Nu te gândeşti

că, în acest caz, n-o să mai ai ce să-i oferi

de Moş Crăciun?

***

- Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moş

Crăciun!

- De ce nu-i scrii tu?

- Pentru că nu vreau să risc ca în loc de

cadouri să-mi trimită o carte de grama -

tică!

***

- Vecine, cât e de la Cluj la Dej?

- Vreo 60 de kilometri.

- Şi de la Dej la Cluj?

- Păi tot atâta. Ia ascultă, îţi baţi joc de

mine de îmi pui întrebări tâmpite?

- Nu te supăra, vecine! Uite, eu ştiu că de la

Crăciun la Paşti sunt circa patru luni, pe

câtă vreme de la Paşti la Crăciun, ehei!



192

A
dresându-se celor veniţi să sărbăto -
rească Ruga la Chişoda, domnul pri-
mar Iosif Ionel Toma a precizat: „Vă

mulţumesc tuturor celor prezenţi aici, atât
pentru participarea numeroasă, cât şi pentru

felul în care aţi înţeles că trebuie onorată
această sărbătoare. Mulţumesc, de asemenea,
Consiliului Local Giroc pentru suma de bani
importantă acordată, necesară ca acest eveni-
ment să se poată desfăşura în cele mai bune

condiţii, precum şi formaţiilor de muzică
populară şi soliştilor veniţi la sărbătoare şi, în
aceeaşi măsură, tine ri lor de la Ansamblul
„Ghiocelul” prezenţi, ca întotdeauna de alt-
fel, la astfel de manifestări. Dragi chişozeni,
vă promit cu acest prilej că anul viitor vom
sărbători aici, împreună, o Rugă de excepţie.
Aşa cum am făcut la Ruga de la Giroc, de
Sfintele Paşte, în acest an, când majoritatea
celor prezenţi au venit la Rugă îmbrăcaţi în
frumoasele costume populare, aşa vom face şi
aici. Vom veni la Rugă în straie tradiţionale,
pentru a încuraja încă o dată folclorul auten-
tic, datinile şi obiceiurile de pe aceste me-
leaguri. Ruga trebuie să rămână o sărbătoare
a fiilor satului, o sărbătoare a rădăcinilor şi
tradiţiilor noastre. Pentru că suntem în zi de
mare praznic, cel al Adormirii Maicii Dom-
nului, Sfânta Maria Mare, ţin să adresez tu-
turor celor care poartă numele de Maria şi
Marian ori omonimele acestora multă sănă-
tate şi fericire, precum şi un călduros La mulţi
ani!”.

Rugă mare chişozeană!
De Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Hramul Bisericii din Chişoda,

locuitorii au sărbătorit Ruga satului
Ca de f iecare dată, în ziua de 15 august Chişoda este învăluită în lumina de sărbătoare a hra-
mului Bise ricii Ortodoxe din localitate. Acest eveniment, considerat de localnici drept unul din-
tre cele mai importante ale comunităţii, aduce acasă f iii satului, care, la rândul lor, îşi invită
prietenii pentru a petrece împreu nă două zile de mare sărbătoare. Şi în acest an, Ruga de la
Chişoda a fost pregătită din timp şi cu multă grijă, atât de locuitorii satului, cât şi de autorităţile
locale: Consiliul Local  şi Pri măria Giroc. Prin grija domnului primar Iosif Ionel Toma, a fost alo-
cată pentru acest eveniment o sumă importantă de bani, egală cu cea acordată pentru Ruga de la
Giroc. Mai mult, la solicitarea cetăţenilor, în acest an s-a hotărât ca binecunoscutele soliste de
muzică populară din Banat şi Ardeal - Andreea Voica şi Ma riana Deac – cele care au încântat
girocenii la Ruga de Paşti, se f ie prezente şi pe scena de la Chişoda cu prilejul Rugii de aici.
Iar eforturile organizatorilor au fost răsplătite din plin: peste 3.500 de participanţi, chişozeni şi
oaspeţi, s-au bucurat de spectacolul din cele două zile, dar şi de oferta tarabelor şi a locurilor de dis-
tracţie.
Să spunem doar că, în cele două zile de Rugă, pe strada Nicolae Firu maşinile parcate au format
o coloană de peste un kilometru.
Pentru ca totul să decurgă în bune condiţii, s-au mobilizat exemplar Poliţia Locală, Poliţia Co-
munală, echipa de jandarmi şi agenţii f irmei de pază contractată pentru acest eveniment.
Toate acestea au contribuit la o Rugă cum nu a mai fost până acum la Chişoda, cele două zile de
sărbătoare desfăşurându-se la modul superlativ.
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Ruga de la Chişoda, în 2012, a fost deschisă
printr-o horă în care s-au prins edilul şef al
comunei Giroc, domnul Iosif Ionel Toma, vi-
ceprimarul comunei, domnul Ilie Gâlcă,
membrii Ansamblului „Ghiocelul” şi nu-
meroşi localnici. Şi am putea spune că Dum-
nezeu a fost alături de chişozeni la Ruga din
acest an, deoarece timp de două zile vremea a
fost deosebit de frumoasă şi prielnică sărbă-
torii. 
În prima zi de Rugă, chişozenii s-au putut
bucura de un potpuriu de dansuri din Banatul
de pustă, oferit cu gene rozitate de juniorii din
Ansamblul „Ghiocelul”, având ca suport
muzical formaţia condusă de profesorul
Adrian Scorobete.  A urmat să încânte pub-
licul un binecunoscut solist de muzică popu -
lară, reşiţeanul Simion Moise şi formaţia sa,
care au cântat şi în cea de-a doua zi de Rugă la
Chişoda. A urmat apoi formaţia condusă de
Mitică Negrean, cu solista Felicia Costin. Tot
în prima zi a Rugii de la Chişoda a mai cântat
formaţia condusă de Deian Galetin, având-o
ca solistă pe Andreea Voica, urmând ca spre
finalul serii să cânte una dintre cele mai renu-
mite soliste de muzică popu lară de astăzi din
Ardeal, Mariana Deac, care a fost prezentă pe
scena chişozeană tocmai în ziua când îşi săr-
bătorea onomastica. Prima zi a Rugii de la
Chişoda a fost încheiată de un recital susţinut
de solistul de muzică populară Ioan
Dragomir, zis „Papu”. 
În cea de-a doua zi de Rugă, sărbătoarea a
debutat prin jocuri din Banat, interpretate de
formaţia condusă de profesorul Adrian
Scorobete, apoi a cântat pentru cei prezenţi
tânăra şi ambiţioasa solistă giroceană
Loredana Maria Sur. În continuarea progra-
mului, au susţinut recitaluri Ioan Dragomir
„Papu”, acompaniat de formaţia condusă de
Deian Galetin, reşiţeanul Simion Moise şi
formaţia sa. A urmat formaţia condusă de
Deian Galetin şi solista Andreea Voica. Dacă
în prima seară a rugii a fost sărbătorită 
Maria na Deac, de data aceasta a fost rândul
Andreei Voica să fie sărbătorită, pentru ziua
de naştere de această dată, primind cu acest
prilej un frumos buchet de trandafiri din
partea domnului primar Iosif Ionel Toma. A
doua zi a rugii a fost încheiată de un duet
susţinut de soliştii Simion Moise şi Ioan
Dragomir „Papu”.
O surpriză extrem de plăcută a fost prezenţa
pe scena chişozeană a interpretului reşiţean
Simion Moise. Cărăşanul a impresionat prin
vocea sa, dar şi prin varietatea repertoriului.

Participanţii la Rugă au aplaudat minute în
şir doinele ori cântecele de joc interpretate de
solistul Simion Moise, semn că muzica sa,
melodiile aduse de pe meleagurile cărăşene,
au prins din plin la pu blicul timişean. Iar
Simion Moise le-a întors chişozenilor apre -
cierea, prin două recitaluri de excepţie, într-
un moment dintre cele mai importante pentru
comunitatea chişozeană - Ruga sa tu lui. Hore
şi jocuri de doi, cântece din zona Reşiţei, dar
şi a Ti mi şoarei au smuls ropote de aplauze de
la cei prezenţi adresate îndrăgitului solist.
Locuitorii din Chişoda şi oaspeţii lor nu s-au
lăsat prea mult invitaţi şi au inundat platoul
din incinta Casei Naţionale, încingându-se în
hore în care s-au prins mic şi mare. S-a cântat
şi s-a dansat cu multă voie bună, sărbătoarea
întinzându-se până seara târziu. Dacă iu-

bitorii de cântec şi dans au stat aproape de
scenă şi de ringul de dans, atunci o bună parte
dintre cei care au participat la Rugă au vizitat
standurile cu „de toate” atât pentru copii, cât
şi pentru cei mai vârstnici. A fost aglomeraţie
pe tot parcursul zilei de Rugă atât la tarabele
cu sucuri, bere sau grătare, cât şi la jocurile
amplasate în apropierea Casei Naţionale.
Copiii au luat în stăpânire micul parc de dis-
tracţii şi s-au dat în ringhişpi luri ori pe to -
pogan, sub atenta supraveghere a părinţilor
sau a bunicilor. În cele două zile de Rugă, spre
seară, aglomeraţia a sporit simţitor atât pe
ringul de dans, cât şi în perimetrul tarabelor.
Pe lângă mici şi fripturi, bere şi sucuri, cei
dornici de ceva mai deosebit au putut găsi po-
rumb copt, ştrudel cu mere sau cu brânză,
îngheţată ori „vată de zahăr”.
Cu prilejul sărbătoririi Rugii, chi şo zenii, oa-
meni harnici şi muncitori, au arătat că aşa
cum ştiu şi să muncească împreună, ştiu şi să
petreacă şi să fie alături unii de alţii la marile
sărbători ale comunităţii.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Era o rugă la Chişoda
Să fie fost dă ani cam mulţ
Când aşcepta în uşă doda

Să-i vină goşcii chiar dăsculţ.

Şî or vinit cătră amiază
Cu tri coşii şî şasă cai

Şî urezau cum să urează
La defilări dă unu mai.

Ponevi pă şiţuri cu specează
Pă loitre flori, zvoane pră cai

Cu prau pră drum şî câni de pază
Şi-e lărmuiau ca la chervai.

Jârăzi dă paie, pleverie,
Tulei în cupe, snop cu snop

Şipor dă hoare în avlie,
Cotcodăşind ca la potop.

Grămezi dă grâu în podu căşî
Şî cucuruzu pus la rând,
Senin pră guleru chimeşî,
Senin în suflet şi în gând.

Dar vremea tăt mereu pră fugă
Zvârlea prezentu în trecut

Aşa o fost la noi la rugă
În anu-n care m-am născut.

În satul rânduit dă soartă
Vinit-au vremuri de război,

Ş-or înşeput să bată-n poartă
Potop dă grijuri şî nevoi.

Ne-o pârjolit războiu vatra
Mulţi or rămas zuitaţi în lut

Dân Stalingrad până la Tatra,
Dar şî războiu o trecut.

Vinit-au zâlili dă paşe
Cu tancuri de la răsărit,
Şî groaza zâlilor săraşe

Înşet, înşet ne-o cotropit.

Dar ruga o rămas tot rugă
Ne-am veselit uitând dă chin
Sî dân săraca noastră pungă
Chemat-am goşcii la festin.

Şî-n anii şe-or veni-năince
Cu-aceleaşi daruri ca-n trecut
Ne-om aduna dă zâle sfince
În satu-n care m-am născut.

Petru CHIRA

Rugă la Chişoda
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Î
n perioada 9-14 august 2012, în organi-
zarea Clubului de Şah Giroc, a avut loc
la Hotelul Trio din Giroc prima ediţie a

festivalului interjudeţean de şah pentru ju-
niori şi seniori, Trofeul Trio Giroc. Au fost
invitate mai multe cluburi din ţară, oferta
fiind prezentă şi pe site-ul Federaţiei
Române de Şah. 
La această primă ediţie ne-au onorat cu
prezenţa aproape 50 de jucători din zona me t-

ro politană Timişoara, precum şi din Arad şi
Baia Mare. Sperăm ca în 2013, la a doua
ediţie, după ce vom fi avut la dispoziţie circa
un an pentru promovare şi după ce partici-
panţii la prima ediţie îşi vor fi împărtăşit
impresiile comunităţii şahiste, să ne bu-
curăm de o participare mai largă, atât din
Timiş, cât şi din alte judeţe.     
Principalii susţinători ai competiţiei, care
au făcut posibilă desfăşurarea ei, sunt Con-
siliul Local Giroc şi Hotelul-Restaurant
Trio. Pe lângă concursul propriu-zis, au fost
organizate şi acti vităţi adiţionale, menite să
acopere într-un mod plăcut timpul dintre
runde şi să stimuleze socializarea con-
curenţilor. 
Participanţii au avut, la baza sportivă He-
lios din Timişoara, trei sesiuni de tenis de

câmp, fotbal, tenis de masă şi badminton,
iar timp de două ore s-au bucurat de servici-
ile a doi in s tructori de tenis de câmp. Şahiştii
au bene ficiat de un antrenament demon-
strativ condus de antrenoarea Amalia Şişak,
în cadrul clubului de Shotokan din Giroc.
De asemenea, ei au participat la o oră de
antrenament în cadrul clubului timi şorean
Lion Wing Tsun Kung Fu, condus de către
Sije Vigdorovics Gyuritza Adel. Au mai fost
organizate, pentru participanţi, o croazieră
cu barca pe Bega, o ieşire la grădina zoolo -
gică, o ieşire la Arena Aqua Sport din Timi -
şoara, dar şi o vizită la Biofresh, un
restaurant vegan (cu meniu bazat exclusiv
pe vegetale), care de circa un an spon-
sorizează activitatea şahistei Alexandra
Paraschiv din Giroc.
Astfel, este de înţeles că acţiunea a fost o
reuşită, Hotelul Trio fiind o gazdă ex-
cepţiona lă atât pentru competiţie, cât şi
pentru concurenţii din Baia Mare, Dudeştii
Noi, Parţa şi Săcălaz, un alt oaspete fiind ar-
bitrul internaţional Rudolf Dombi.
Formula în care a fost organizat Trofeul
Trio Giroc a oferit tuturor pasionaţilor de
şah o şansă echitabilă, indiferent de vârstă
sau de experienţa în competiţii. Astfel,
turneul principal a cuprins jucătorii care
deţineau minim categoria a II-a de clasifi-
care; turneul secundar a cuprins jucătorii
neclasificaţi sau pose sori ai categoriei a III-
a (cea mai mică din sistemul de clasificare
şahist); o a treia secţiu ne a fost rezervată
bobocilor, adică jucătorii care în 2012 îm-
plineau maxim 8 ani, indife rent de categoria
de clasificare. Sistemul de premiere s-a
referit nu numai la clasamentul general, dar
a ţinut cont şi de categoriile de vârstă sau de
clasificare. 

Regal şahistic la Giroc

Trofeul Trio Giroc – Ediţia I
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Jucătorii de la Clubul de Şah Giroc au câşti-
gat două dintre cele trei secţiuni ale con-
cursului, obţinând şi o serie de premii pe
categorii. Turneul C (boboci) a fost câştigat
de către Roxana-Maria Popa, o foarte ta len-
tată şahistă, care nu a împlinit încă şase ani
şi care, deşi locuieşte în Timişoara, este în-
scrisă şi se antrenează la Clubul de Şah
Giroc, ca urmare a opţiunii părinţilor ei,
impresionaţi de succesele micilor şahişti
din Giroc şi de atmosfera de lucru de aici.
Marea surpriză a competiţiei a fost victoria
unui copil de zece ani din Giroc, în turneul
principal (Turneul A), unde au participat
juniori experimentaţi, cu vârste până la 16
ani, dar şi seniori, între care un antrenor de
şah şi doi ins tructori. Este vorba despre
Paul-Alexandru Paraschiv, care prin această
senzaţională victorie continuă seria marilor
succese din 2012. El este campionul
naţional şcolar pe acest an la ca te goria B11
(băieţi 10-11 ani) şi a participat la Campio -
natul Mondial Şcolar, care în 2012 s-a des-
făşurat în România, în metropola ieşeană (o
mare capitală a şahului juvenil). Ca urmare
a experienţei valoroase dobândite la mon-
diale (şi nu numai), Paul Paraschiv obţine
în 2012 premiu după premiu la campio -
natele locale şi regionale.
Alte premii (pe categorii) obţinute de către
giroceni în turneul principal (Turneul A) au
fost: locul III în clasamentul general,
Robert Matiş; locul I la junioare, Alexandra
Paraschiv; locul I la categoria B12, Denis
Alboni; locul I la categoria a II-a, Vasile
Paraschiv. Turneul B (Amatori) a fost câşti-
gat de către Roxana-Nicoleta Bartic, o
şahistă în vârstă de 16 ani din Săcălaz, le-
gitimată la C.S. Mediator Giarmata Vii.
Girocenii premiaţi la această secţiune au
fost: Robert Perţe, locul II în clasamentul
general; Patrick Ersegean, locul III în
clasamentul general (este primul rezultat
notabil al unui junior ambiţios, care vine
din urmă şi care în ultima vreme a luptat din
greu să se facă remarcat); Alina Grozoni,
locul I feminin. În turneul C (boboci), o ju-
nioară care a schiţat un început de palmares
în competiţiile metropolitane – Cornelia
Dumitrache - ocupă locul II la cate goria F8,
iar debutanţii giroceni Ştefan Juravle şi

Beatrice David se clasează pe poziţia a treia
la B8, respectiv F8.
Mulţumim pe această cale, încă o dată, pen-
tru susţinere, primarului comunei Giroc,
domnului Iosif Ionel Toma; Consiliului
Local Giroc, precum şi doamnei Ofelia Ma  rincu,
director al Hotelului Trio Giroc, care au
făcut posibilă această competiţie; întregu -
lui comitet de organizare, precum şi tuturor
partenerilor Trofeului Trio Giroc la şah.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN
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P
ădurea de lângă Giroc, tarlalele din
vecinătate dar şi kilometri buni din
albia Timişului au fost răscolite  şi

cerce tate pas cu pas, totul pentru salvarea
unor vieţi omeneşti, în cadrul unui amplu
exerciţiu pentru situaţii de urgenţă. For-
maţiunea de Intervenţie Rapidă pe Bază de
Voluntariat „SALVO” din cadrul Primăriei
Municipiului Timişoara, Secţia de Mo-
toparapantă a C.S. Universitatea Timişoara
cu invitaţi din Serbia şi Ungaria, Serviciul
voluntar pentru situa ţii de urgentă din
cadrul Primăriei Giroc, Inspectoratul pen-
tru Situa ţii de Urgenţă “Banat” al judeţului
Timiş, Poliţia Judeţeană Timiş, Cerce taşii
României, Asociaţia Timi şoara Bikers, pre-
cum şi echipa sportivă ATV Timişoara au

luat parte la această acţiune de căutare şi
salvare derulată într-o zonă ce cuprinde nu
mai puţin de 2.000 de hectare de pădure,
între 10 şi 15 kilometri din albia Timi şului,
până la podul CFR din localitatea Şag, pre-
cum şi terenurile agricole din vecinătatea
comunei Giroc. 
A fost o simulare a unei si tuaţii reale, un 
exerciţiu prin care se doreşte a se demonstra
utili tatea paramotorului în cazul opera -
ţiunilor aeriene. 
Pentru că a fost vorba despre o competiţie
cu un pronunţat carcater sportiv, cele mai
reuşite intervenţii aeriene (cu zona de deco-
lare-aterizare situată la ieşirea din Giroc, în
proximitatea terenului de fotbal) au fost
premiate.

Amplu exerciţiu de intervenţie
în situaţii de urgenţă la Giroc
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D
espre Dorin şi Melinda Bagiu, de-
spre pasiunea lor pentru maşini şi
motoci c le te vechi, dar şi despre cele

care dau numele muzeului încropit în co-
muna noastră – Ştefania, Georgiana şi
Maria, fetiţele lor – cititorii „Dialogului cu
cetăţenii” au mai avut prilejul să afle. Am
făcut, şi în 2012, o vizită la domiciliul tinerei

familii de giroceni, cu scopul declarat de a
vedea ce exponate s-au mai strâns în
panoplia lui Dorin Bagiu. Încă din stradă,
te întâmpină o maşină care multora, în
regimul trecut, le inspira teamă. La Giroc,
însă, autoturismul Dacia 1300 break din
1976 vopsit şi dotat întocmai ca o maşină a
Miliţiei de pe vremuri poate fi admirat fără
restricţii. Mai mult, maşina a fost „vedetă”
într-un număr al revistei „De Agostini”,
după cum ne măr turiseşte Dorin Bagiu. „A
trecut un an de când am reuşit să restaurez
maşina de miliţie. Este produsă în anul 1976

şi are seria de caroserie 5.297. I-am pus şi
girofar, dar şi o sirenă identice cu cele pe
care le avea miliţia înainte de Revoluţie”.
Într-adevăr, maşina arată impecabil. Mai
mult, e în matriculată, iar Dorin o foloseşte
chiar pentru a se deplasa la serviciu,
bineînţeles, după ce demontează girofarul
şi sirena. La fel se întâmp lă şi cu un alt ex-

ponat, o bătrână Dacia 1100, înmatricu-
lată şi ea.
Pentru că scopul nostru a fost acela
de a afla noutăţi, Dorin ne satisface
această curiozi tate: a reuşit să-şi com-
pleteze colecţia de motociclete
româneşti de dinainte de 1989. Ast-
fel, admirăm modelul Carpaţi, prima
motocicletă produsă în România,
după care mai cunoscutele modele
Mobra, Mini-mobra şi Mobra
Hoinar. Mobra are o poveste intere-

santă, fiind achiziţionată de doamna
Melinda. „Soţia se afla la Târgu-Mureş într-o
delegaţie, a văzut motorul, i-a plăcut, m-a
sunat şi l-a cumpărat. Este în stare perfectă
de funcţionare, chiar m-am şi plimbat cu el,
ca de altfel şi cu motocicleta Carpaţi”, ne
spune Dorin. Lângă motoci c le tele de pro-
ducţie autohtonă şi-a făcut loc şi un exem-
plar Manet, din anii ’50, care porneşte de la
buton, întocmai ca şi motocicletele cele mai
performante din zilele noastre. Dintre mo-
tocicletele din Muzeul SGM Giroc se re-
marcă şi un MZ din anii ’50, dar şi un IJ, cu
ataş, fabricat prin anii 1962-1963.

Amintiri dintr-un trecut nu prea îndepărtat

La Giroc poate fi admirată
o maşină a temutei miliţii

de dinainte de 1989
Maşini şi motociclete din timpuri trecute, frânturi din istoria automobi listică 

autoh tonă şi inter na ţio nală, ade vărate piese de muzeu (cu specif icarea, însă, că sunt
funcţionale), toate acestea se regăsesc în curtea familiei Bagiu din comuna Gi roc.
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Ofertă refuzată
În lumea colecţionarilor şi restaurato-
rilor de maşini de epocă, Dorin Bagiu
este un personaj cunoscut. Sigla muzeu-
lui său, dar şi fotografii cu maşinile sunt
postate pe diferite site-uri de specialitate.
Aşa se face că nu duce lipsă de oferte nici
în ceea ce priveşte vânzarea unora dintre
exponate. Ne mărturiseşte că a avut, re-
cent, o ofertă pentru una dintre maşinile
sale. Este vorba despre un autoturism
Fiat, produs la începutul anilor ’60. „Mi
s-au oferit 7.000 de euro, cât pentru o
maşină nouă, însă am refuzat categoric să
vând Fiat-ul. Este una dintre cele o sută
de exemplare care au fost importate în
România în deceniul şase al anilor ’90.
Are 19.000 de kilometri la bord şi, din
câte cunosc, este unic în această parte a
Europei”.

SGM Giroc a străbătut 
deşertul Sahara!

La începutul anului 2012 s-a desfăşurat o
nouă ediţie a raliului Budapesta – Ba-
mako, care se poate compara cu mai cele-
brul Paris – Dakar. Pe lângă competiţia în
sine, raliul are şi o secţiu ne dedicată pa-
sionaţilor de maşini vechi, care îşi pot
testa astfel autoturismele pe o distanţă de
aproximativ 30.000 de kilometri, traseul
străbătând inclusiv deşertul Sahara,
înainte de punctul terminus al aventurii,
Bamako, capitala statului Mali. România
a avut două maşini în cursă, o Dacia 1300
din 1976 şi un Volkswagen Golf 3. Dacă
maşina nemţească a cedat pe traseu, în
schimb bătrâna Dacie a reuşit să ajungă
cu bine la destinaţie. Interesant este că
una dintre siglele amplasate pe caroseria
maşinii a fost cea a Muzeului SGM
Giroc – Banat – România!
Este şi acesta un motiv de mândrie nu
doar pentru Dorin Bagiu şi familia sa, ci
şi pentru comuna Giroc, care, iată, îşi
consolidează, şi prin contribuţia lor, locul
în peisajul auto-moto românesc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Anton BORBELY
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Viena, sosim!

T
otul a început în data de 22 august la
miezul nopţii, atunci când din curtea
societăţii „Giroceana” autocarul, cei

doi şoferi, alături de ceilalţi 45 de pasageri,
au luat drumul unei călătorii memorabile
spre centrul Europei, cu destinaţia finală
Viena. 
În drumul nostru spre Austria, am străbă-
tut toată Ungaria. Chiar dacă s-a mers pe
autostradă, am avut parte de unele peisaje
splendide. Din Câmpia de Vest am trecut în
marea Câmpie Panonică, străbătută de
Dunărea albastră, şi apoi am ajuns pe teri-
toriul Austriei.
Joi, 23 august, la ora 10, am ajuns în faţa
hostelului Hutteldorf, locul unde urma să
ne cazăm. Obosiţi după un drum lung, dar
dornici de aventură, ne-am lăsat bagajele şi
am plecat să descoperim misterele Vienei,
care au dat naştere atâtor poveşti nemuri-
toare despre prinţi, prinţese, împăraţi şi îm-
părătese.
Ne-am suit în autocar şi am luat drumul
Turnului Dunării, aflat în unul dintre cele
mai moderne cartiere ale Vienei. Ne-am
plimbat prin Parcul Dunării, iar apoi ne-am
urcat cu ajutorul liftului până la 150 de
metri, unde, de pe terasa turnului care
oferea o privelişte de 360 de grade, am văzut
întreaga Vienă. Am urcat pe scări până la
175 de metri, unde se afla un restaurant a
cărui platformă se rotea, rea lizând, de

asemenea, o mişcare de 360 de grade, fără să
realizezi măcar acest lucru.
Am plecat, pe urmă, să descoperim centrul
istoric al Vienei. Am parcat în zona
muzeelor, de unde elevii împreună cu pro-
fesorii însoţitori au mers să servească
prânzul în oraş. După masă, am pornit la
pas să vedem acele lucruri despre care auzise-
răm, dar nu le văzuserăm. Astfel, am văzut
clădirile impozante ale Naturhistorische
Museum şi Kunst historische Museum, am
trecut apoi prin Grădina Poporului, de
unde am ajuns în faţa impozantului palat
Imperial Hofburg. Am ieşit apoi şi am ajuns
la Muzeul Albertina, de unde am mers spre
Catedrala Sf. Ştefan, aflată chiar în mijlocul
centrului istoric. Până la catedrală am văzut
şi ruinele vechiului castru roman Vin-
dobona.

Premianţii din Giroc şi Chişoda,
în excursie la Viena

Între 23 şi 25 august 2012, elevii premianţi, împreună cu dascălii lor de la şcolile gim-
naziale Giroc şi Chişoda, au primit cadou o excursie internaţională. Gestul, ca de f iecare
dată, a venit din partea primarului Iosif Ionel Toma, care a asigurat excursioniştilor
cheltuie lile privind transportul, cazarea şi mesele zilnice în incinta hostelului Hutteldorf,
Viena. Toate acestea din dorinţa de a-i recompensa pe cei mai merituoşi elevi ai şcolilor
din Giroc şi Chişoda, dar şi pe dascălii lor, care şi-au dat osteneala pe parcursul anului
pentru ca şcolarii să obţină note mari la învăţătură.
Capitala Austriei şi-a deschis uşile în faţa noastră, poftindu-ne să-i descoperim istoria,
cultura şi să vedem acele bijuterii arhitectonice care au reprezentat un model arhitec-
tural pentru toate oraşele aflate în cadrul Imperiului Habsburgic, Austriac, iar mai apoi
Austro-Ungar.
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Centrul istoric este împânzit de pieţe şi
pia ţete, cu clădiri care de care mai fru-
moase, reprezentante ale stilurilor ro-
mane, gotice, baroce, rococo şi chiar
secession.
La ora 18 am ajuns la hostel şi ne-am
pregătit pentru cina servită la ora 19.
După masă, lumea şi-a reîncărcat ba-
teriile pentru Prater, celebrul parc de
distracţii. Am stat trei ore în parc, până
la miezul nopţii. Au fost trei ore de dis-
tracţie şi adrenalină maximă. La în-
toarcerea spre hostel am realizat şi un
tur nocturn al Vienei.
Vineri, 24 august, la ora 9, după servirea
micului dejun, am părăsit hostelul cu di-
recţia Palatul Schonbrunn, unde urma
să ne petrecem aproape întreaga zi.
După achiziţionarea biletului de intrare
Classic Pass, care ne asigura accesul în
palat, la Gloriette, în Labirint şi în Gră-
dina Privy, am început să vizităm imensa
curte a palatului cu ale sale grădini şi
impozanta fântână care reprezenta un
maxim punct de atracţie.
Am realizat marele tur al palatului, vizi -
tând, printre altele, camerele imperiale.
Fiecare cameră avea istoria ei, aceasta
aflând-o de la audio-ghidul primit la in-
trarea în palat. După această incursiune
prin istoria casei Imperia le, am vizitat
Schonbrunn Zoo, unde am petrecut
câteva ore fantastice printre animalele
aduse din toate colţurile lumii şi cărora
li s-au asigurat climatul şi ambientul lor
natural. După Zoo, am urcat pe colina
Gloriette, de unde se putea vedea în-
tregul peisaj cu impunătorul palat în
capăt. Ne-am întors la hostel unde am
servit cina, iar apoi, cu mic cu mare, am
plecat spre parcul de distracţii Prater,
unde elevii s-au simţit foarte bine şi au
descoperit noi mijloace de distracţie.
Ne-am întors la miezul nopţii la hostel
şi am început să ne facem bagajele pen-
tru a doua zi dimineaţa.
Sâmbătă, 25 august, ora 9.30, am părăsit
hostelul cu destinaţia Mica Vienă şi apoi
garajul „Giroceana”. Pe autostradă, în
Budapesta, am oprit la popasul Gast-
land, unde am servit masa. De acolo am
mai făcut patru ore până la destinaţia fi-
nală, punctul de plecare, garajul socie -
tăţii „Giroceana”.
Viena a însemnat, în 2012, pentru pre mi-
an ţii din Giroc şi Chişoda istorie, cul-
tură şi... distracţie!

Alexandru KÓSA
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D
upă proiectul finanţat din Fondul
Social European prin Programul
Opera ţional Dezvoltarea Capaci -

tăţii Administrative 2007-2013, în valoare
de 1.035.454,79 lei – valoare eligibilă ne ram-
bursabilă, finalizat în luna decembrie 2011,
în luna august a anului 2012 Primăria Giroc
încheie un nou contract de finanţare euro-
peană în valoare de 2.488.000 euro,
proiect considerat o nouă provocare pen-
tru edilii locali dar şi parte semnificativă
a dezvoltării locale viitoare a comunei.
Proiectul este finanţat prin programul
PNDR, măsura 322 privind dezvoltarea
zonelor rurale, fiind un proiect integrat
ce va dezvolta comuna în trei direcţii: in-
frastructură, educaţie şi cultură.
Prin componenta infrastructură primăria
va reabilita 7 km din drumul de legătură
între centrul localităţii Giroc şi Mănă-
stirea Sfânta Treime, drum nou ce va fi dotat
cu piste de cic lişti, podeţe, rigole carosabile,
noi locuri de parcare şi o lăţime a drumului
de 5,5 m.
Prin cea de-a doua componentă a progra-
mului, şi anume educația, se va construi în
vecinătatea Şcolii din Giroc un centru tip
“after school” ce va avea în componenţă săli

de curs, o cantină, grupuri sanitare, locuri
de odihnă şi joacă unde copiii şcolari îşi vor
putea petrece timpul după orele de clasă,
într-un cadru supervizat de personal spe-
cializat.
O altă latură atinsă de prezentul proiect este
dezvoltarea, păstrarea și  promovarea cul-

turii locale, concretizată prin achiziţionarea
a trei tipuri de costume populare din
diferite zone ale ţării, necesare ansamblului
“Ghiocelul” şi aparatură de sonorizare per-
formantă ce va intra în dotarea Căminului
Cultural din Giroc.

Inspector, Manuela BÎLC

Girocul – noi proiecte prin
creştere semnificativă a 

absorbţiei fondurilor U.E.
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J
uniorii Ansamblului Folc loric „Ghiocelul”
din Giroc au participat la a patra ediţie a
Festivalului Folc loric Internaţional „Bu  su-

iocul remetean”. Orga nizatorii manifestării au
fost Clubul Rotary Cetate Timişoara,
Primăria comunei Remetea Mare şi Asociaţia
„Salvaţi-i pe cei singuri”. Scopul manifestării
a fost acela de a readuce pe scenă dansul şi por-
tul popular. „Ghioceii” giroceni au dansat la
Căminul Cultural din Remetea, alături de
celelalte formaţii înscrise în festival. La ediţia
din 2012 a festivalului de la Remetea Mare au
participat, pe lângă reprezentanţii comunei
noastre, ansamb luri folclorice din localităţile
timişene Moşniţa Nouă, Traian Vuia, Bucovăţ
şi Recaş, precum şi un ansamblu din oraşul
Aiud, judeţul Alba.

„Ghioceii” din Giroc, pe scena
unui nou festival internaţional
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P
entru a asigura mai multe locuri de par-
care, Primăria şi Consiliul Local Giroc,
prevăzătoare, au început amenajarea, în

locurile cele mai aglome rate din Giroc şi
Chişoda, a unor parcări care să vină în spri-
jinul automobiliştilor locali şi nu doar a lor. 
Astfel, la Giroc a fost amenajată parcarea în
jurul Căminului Cultural şi parcarea din faţa
grădiniţei girocene, iar la Chişoda parcările
din preajma Casei Naţionale şi din faţa biseri-
cilor. 
Astfel, au fost date în folosinţă aproximativ
180 de locuri de parcare la Giroc şi Chişoda,
parcări pardosite cu pavele, marcate vizibil şi,
în funcţie de cum a permis spaţiul, amenajate
cu flori, arbuşti ornamentali şi spaţii verzi
corespunzătoare.

A. BORBELY

Aproximativ 180 de noi locuri
de parcare la Giroc şi Chişoda

Adevărul e stăpânul nostru, nu noi
stăpânim adevărul. Mihai Eminescu

Iubeşte adevărul, dar iartă greşeala.
Voltaire

Adevărul este ca roua cerului: ca să-l
păstrezi curat, trebuie să-l aduni într-un
vas curat. Bernardin De Saint- Pierre

Să ne ferim de a vesti adevărul celor care
nu sunt în stare să-l asculte. Jean-Jacques
Rousseau

Îl învăţ pe copil unele adevăruri doar pen-
tru a-l feri de greşelile pe care le-ar putea
învăţa în locul lor. Jean-Jacques Rousseau

Calea spre adevăr este presărată cu erori.
Cine nu cade în ele, nu le pipăie, nu luptă
cu ele şi nu le înlătură până la urmă cu
propriile sale forţe, nu ajunge la adevăr.
Constantin Tsatsos

Numai adevărul este veşnic.  Vauvenar-
gues

Despre adevăr...
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A
flat la cea de-a şasea ediţie, Festivalul
„Sivu şi Cosmin Golban” s-a ridicat la
cele mai înalte cote de organizare, dar

şi de participare. 
Acestea au fost posibile datorită implicării
Consiliului Local, care a atribuit o sumă im-
portantă din veniturile bugetului propriu, cu
precizarea că Festivalul a luat fiinţă la iniţia-
tiva Consiliului Local, cu şase ani în urmă. 
Apreciez participarea concurenţilor care au
venit din toate zonele ţării, dar şi de peste
hotare la acest festival, tip spectacol, cu bun
gust şi de înaltă ţinută, care a devenit un ade-
vărat mijloc de promovare a folclorului 
au tentic.
Ediţia din anul aces ta a adus multe schim bări
în bine, printre care putem enumera: compo-
nenţa orchestrei, varie tatea de ins trumente
muzicale, componenţa juriului, având spri-
jinul eficient din partea Centrului de Cultură
şi Artă al judeţului Timiş, respectiv în per-

soana domnului profesor Ciprian Cipu. Am
găsit sprijinul necesar la două societăţi co mer-
ciale, una din Giroc şi una din Chişoda, care
au ajutat necondiţionat la buna desfăşurare a
festivalului, respectiv S.C. TRIO S.R.L. şi
S.C. CHIT-LASOU S.R.L.
Considerând o reuşită acest eveniment, aduc
mulţumiri tuturor celor care şi-au dat con-
cursul, respectiv Asociaţia „Ghiocelul”,
Ansamblul folc loric „Ghiocelul”, Casa
Naţională Chişoda, Căminul Cultural Giroc,
prin doamna Felicia Alexa şi domnul Ionel-
Lucian Şipoş, dar şi prezentatoarei de ex-
cepţie pe scena acestui Festival, doamna
Felicia Stoian, o cunoscută a iubitorilor de
folclor din toate zonele ţării.
Aduc calde mulţumiri preotului Cristian Po-
mohaci, pentru participarea de excepţie, care
a fost aşezat la loc de cinste în acest Festival.

Primar, dr. Iosif Ionel TOMA

“Iosif Sivu şi Cosmin Golban”  - Festival-concurs 
Internaţional de Interpretare Vocală şi Instrumentală

Chişoda, ediţia a VI-a, august 2012
Iosif Sivu şi Cosmin Golban, tată şi f iu, chişozeni şi români de fală, au fost doi instrumentişti care
au mângâiat, cu muzica lor, sufletele a mii de oameni. Au colaborat, ca taragotişti, cu ansamblurile
emblema tice ale Banatului. Plecaţi prematur dintre noi, de şase ani încoace, în memoria lor, la
Chişoda se desfăşoară festivalul care le poartă numele. Şi în 2012, chişozenii şi-au adus aminte de
cei doi mari dispăruţi şi au venit în număr mare să-i cinstească pe cei care au fost Iosif Sivu şi Cos-
min, dar şi să arate că de aici, de la Chişoda, pot pleca spre marea scenă a muzicii populare româneşti
tineri talentaţi, cu dragoste pentru muzica, portul şi obiceiurile noastre strămoşeşti.

“Un adevărat mijloc de promovare
a folclorului autentic”
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Diodor Nicoară, dirijor

D
in punct de vedere muzical, a fost un
festival foarte bun. Unii dintre con-
curenţii pe care i-am văzut aici vor

ajunge, cu siguranţă, să aibă o carieră artis-
tică de excepţie. Cu toate acestea, au fost şi
câteva lucruri care trebuie corectate, mai
ales că toţi sunt tineri şi foarte tineri. După
părerea mea, au lipsit nuan ţările, foarte
mulţi concurenţi au ales să cânte tare, poate
pentru a fi auziţi mai bine. Am remarcat
doi-trei instrumentişti de mare viitor aici,
la Chişoda, într-o perioadă în care multe
dintre talentele noastre se pierd. Toţi cei
care au fost pe scenă în faţa publicului spec-
tator şi teles pectator trebuie să-şi stabi leas -
că un obiectiv artistic şi să mun cească serios
pentru a-l atinge. Ca să caracterizez într-un
cuvânt ceea ce s-a întâmplat la Chişoda în
acest an, aş spune că festivalul a fost unul al
seriozi tă ţii.

Gelu Furdui, dirijor, etnomuzicolog
şi om de radio

E
diţia din acest an a festivalului s-a în-
s cris pe linia ultimelor ediţii. Nu a
fost nici mai bună, dar nici mai slabă

decât celelalte. Dar, ştiţi cum e, fiecare
ediţie a avut farmecul ei şi atunci e mai greu
să faci o cate gorisire. Important este, pen-
tru folclor în general, că mulţi dintre con-
curenţii din anii precedenţi au ajuns solişti
recunoscuţi. E un semn că s-a făcut treabă
bună aici. Cât despre ediţia din acest an,
este foarte greu să spun care dintre categorii
a fost mai bună – cea a soliştilor sau cea a in-
strumentiştilor.  Această din urmă categorie
ar trebui, în opinia mea, să fie mai nu-

meroasă la ediţiile viitoare, pentru că, să nu
uităm, Iosif Sivu şi Cosmin Golban au fost
instrumentişti valoroşi. Aş spune că glasul
ţi-l dă Dumnezeu, însă instrumentul tre-

buie să-l înveţi. Iar la noi, la români, de când
s-a desfiinţat hora satului, avem mari prob-
leme în ceea ce priveşte descoperirea de noi
talente. Înainte erau familii care perpe tuau
interpretarea instrumentală şi transmiteau
din generaţie în generaţie dragostea pentru
muzică. Astăzi sunt puţini tinerii care se
ridică din rândul violoniştilor sau
taragotiştilor. Revenind la festival, mă
bucur că au fost concurenţi din 20 de judeţe
– o premieră pentru ma ni festarea de la
Chişoda – şi că toate zonele importante din
punct de vedere folcloric au fost reprezen-
tate aici. În ceea ce priveşte premiile, pot
spune cu mâna pe inimă că acestea au fost
acordate în mod corect şi că fiecare dintre
laureaţi îşi merită distincţia. Premiile s-au
acordat prin eli mi nare şi pe baza unui punc-
taj care nu a lăsat loc de dubii. Şi aş mai re-
marca organizarea festivalului. Ca şi anul
trecut, şi în acest an cei care s-au ocupat de
manifestare au reuşit să se achite de sarcini
şi să facă din festival o manifestare care a
primit aprecieri unanime de la toată lumea.

Un festival care tinde să devină una
dintre cele mai importante manifestări

folclorice din România
La cald, imediat după încheierea festivalului-concurs, am stat de vorbă cu membrii 

juriului, pentru a afla părerile avizate ale acestora despre ediţia cu numărul şase 
a manifestării, despre concurenţi, în general, şi premianţi, în special
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Gelu Stan, etnomuzicolog, folclorist şi
realizator radio, preşedinte al juriului

A
fost şi această ediţie a şasea una bună
din toate punctele de vedere. Ultimele
două ediţii, de altfel, cea din 2012 şi cea

din 2011, au fost cele mai reuşite din existenţa
acestui festival. De data aceasta, pot să spun că şi
in s tru mentiştii au fost buni, deşi au fost mai
puţini”.  “Dacă ar fi să reproşez ceva con-
curenţilor din acest an, aş spune că mulţi din-
tre ei nu sunt obişnuiţi sau nu au fost învăţaţi
să folosească microfonul. Mulţi au cântat
foarte tare, de teamă că nu vor fi auziţi. Este
îmbucurător că au fost acoperite toate marile
zone folc lorice româneşti. Au fost concurenţi
din 20 de judeţe ale ţării, dar şi reprezentanţi
din Serbia şi Republica Moldova. Aşa cum
spuneam şi pe scenă, am încercat să fim cât
mai imparţiali în a stabili câştigătorii. A fost
destul de greu să-i departajăm, iar premiile au
fost… puţine. După ce am văzut şi în acest an
la Chişoda, pot afirma categoric că acest fes-
tival merită şi trebuie continuat. Mani-
festarea de la Chişoda se înscrie, încet-încet,
în seria marilor festivaluri de gen din Româ-
nia – Maria Tănase, Maria Lătăreţu,
Strugurele de Aur sau Mamaia. La acest
lucru a contribuit, fără îndoială, şi organi-
zarea. A fost, şi de această dată, o organizare
foarte bună, iar oamenii de aici s-au străduit
din răspu te ri să iasă totul aşa cum trebuie.
Este remarcabilă implicarea autorităţilor lo-
cale, a Primăriei, prin domnul primar Iosif
Ionel Toma, şi a Consiliului Local Giroc. Iar
toate acestea nu pot să vină decât în sprijinul
şi interesul perpetuării folclorului autentic
românesc.

Ana Pacatiuş, solistă de muzică populară 

C
onsider că organizarea Festivalului In-
ternaţional de Interpretare Vocală şi
Instrumentală a fost bună. Nici nu 

m-am aşteptat ca la Chişoda să existe o astfel
de locaţie, atât de frumoasă şi bine aranjată
cum a fost Grădina de Vară a Casei Na ţio nale,
în care s-au desfăşurat ce le două zile de festi-
val. Mi-au plăcut, de ase menea, publicul
prezent şi faptul că au fost neaşteptat de mulţi
concurenţi, din toate zonele folclorice ale
ţării. După părerea mea, aş fi lăsat în concur-
sul propriu-zis, după pre selecţie, încă trei-
patru participanţi, tocmai pentru a-i
încuraja. Fiind un festival al tinerilor, ei ar

trebui promovaţi mai mult, pentru a nu-i
dezamăgi şi a-i îndepărta de folclor. Tot în
acest sens, aş menţiona fetele din Banat, care
nu că nu ar fi meri tat premiile, dar au fost şi
alţi concurenţi cel puţin la fel de valoroşi. În
ceea ce priveşte Marele Premiu, i-am
atenţionat pe colegii mei din juriu că inter-
preta din judeţul Alba a prezentat în concurs
o doină din... Banat, deşi re pre zenta o altă
zonă folclorică. Sper ca acest festival să con-
tinue, pentru că el începe să reprezinte cu
adevărat o rampă de lansare pentru tinerii
solişti şi instrumentişti de muzică populară.

Dorin Cuibariu, instrumentist 

A
ş începe prin a preciza că ediţia din
2012 a festivalului de la Chişoda a fost
bine organizată, iar despre concurenţi

pot să vorbesc numai de la bine în sus. Au
venit într-un număr mare şi foarte bine

pregătiţi. Au fost printre ei voci deo sebite şi la
care s-a putut vedea că au lucrat mult. Per-
sonal, pot să spun că în ziua de concurs a avut
loc o răsturnare incredibilă a valorilor. Dacă
la preselecţie au cântat destul de slab, abia au
reuşit să treacă pragul, în timpul festivalului
unii au reuşit pur şi simplu să se autode-
păşească, dând un maximum de valoare. 
Am păstrat fişele cu toate notele pe care 
le-am acordat. Din păcate, au fost şi multe
păreri diferite. La instrumentişti a fost o altă
răsturnare de va lori, la care nu m-am aşteptat.
A cântat bine şi concurentul cu torogoata, dar
a cântat bine şi cel la saxofon. Nu trebuie să
judecăm tinerii interpreţi din punctul de
vedere al sonorizării, cu atât mai mult cu cât
unii la doar 16 ani au cântat de foarte puţine
ori în faţa unui microfon. Trebuie să-i
judecăm după valoarea lor, după voce şi după
tehnica de stăpâni instrumentul.
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A
doua zi a Festivalului-concurs “Iosif
Sivu şi Cosmin Golban” de la Chişoda
a fost una specială. Cea de-a şasea

ediţie şi-a desemnat laureaţii, onorându-i ast-
fel pe cei mai buni dintre cei 31 de concurenţi.
A fost, din nou, o zi a emoţiilor, atât pentru
competitori, cât şi pentru spectatori şi, mai
ales, pentru rudele celor care au fost pe scenă
şi care i-au însoţit în Banat, la Chişoda.
Prezentatoarea festivalului – Felicia Stoian –
a invitat pe scenă toţi con-
curenţii de la ediţia 2012 a
manifestării. Preşedin -
tele juriului, maestrul
Gelu Stan, a precizat:
“Au fost foarte mulţi
concurenţi la această
ediţie şi foarte buni,
chiar dacă pe unii emoţi-
ile i-au copleşit şi pe
scenă nu s-au ridicat la
valoarea interpretării de la
preselecţie. Au fost însă şi solişti şi ins -
trumentişti care s-au autodepăşit de la o zi la
alta. Sper că nu am greşit în alegerile pe care
le-am făcut împreună cu ceilalţi membri ai ju-
riului, pentru a nu le tăia aripile, cum se
spune, acestor tineri. Îi felicit pe toţi cei care
vor urca pe scenă pentru a-şi lua premiile, dar
şi pe ceilalţi partici panţi deopotrivă. Mulţi
dintre ei sunt la o vârstă de la care, prin multă
muncă, se poate ajunge mai sus în carieră. La
16-17 ani au tot timpul înainte. Nu în ultimul
rând, poate chiar în primul rând, merită
mulţumirile noastre, ale tuturor, Primăria co-
munei Giroc, în principal domnul primar
Iosif Ionel Toma, şi Consiliul Local Giroc,
pentru efortul financiar pe care îl fac pentru
ca acest festival să aibă continui tate”. Apoi, pe
rând, Gelu Stan – pre şedintele juriului,
Diodor Nicoară, membru al juriului, Dorin
Cuibariu – membru al juriului, Codruţa
Moldovan, reprezentantă a Centrului de Cul-
tură şi Artă al Judeţului Timiş, şi Gelu Fur-
dui, membru al juriului, au înmânat
diplomele şi distincţiile premianţilor de la
această ediţie a Festivalului-concurs “Iosif
Sivu şi Cosmin Golban”.
Premiul de popularitate, oferit de Primăria
Giroc, i-a revenit Simonei Mazăre. Codruţa
Moldovan, din partea Centrului de Cultură şi

Artă al Judeţului Timiş a înmânat al doilea
premiu special al serii, interpretei Diana
Mirea. Prima menţiune la categoria soliştilor
vocali a fost acordată Biancăi Temeş, în timp
ce aceeaşi distincţie i-a revenit, dintre instru-
mentişti, lui Marian Duţu, vioară.
Ştefania Strejescu a intrat în posesia celei de-
a doua menţiuni la categoria soliştilor vocali,
iar taragotistul Alexandru Derleanu a primit-o
pe cea de-a doua la categoria instrumen-

tiştilor.
Emoţiile creşteau pe

măsură ce festivi-
tatea de premiere se
apropia de sfârşit.
Locul III la catego-
ria soliştilor vocali 
i-a revenit inter-
pretei cărăşene Iasmi -
na Iova, se condată,
din rândul instru-

mentiştilor, de tarago-
tistul Ciprian Vârciu.
Locul II la categoria soliştilor vocali i-a fost
decernat doljencei Livia Celea, iar Sorin Jivcu,
cla ri netistul din Pe tro vasîlo, Banatul sârbesc,
a urcat pe treapta a doua în ierarhia instru-
mentiştilor.
A urmat festivitatea de acordare a premiilor I
pentru cele două secţiuni: interpreta timi -
şeană Georgiana Necşa a primit diploma şi
distincţia la prima categorie, iar mara-
mureşeanul Cătălin Buşecan, la vioară, a fost
laureat la ca te goria instrumentiştilor. 
În aplauzele publicului, pe scenă a urcat
Alexandra Băcilă, solistă vocală din judeţul
Alba, care a reuşit să acumuleze cele mai
multe puncte la jurizare. După minirecital,
laureata cu Marele Premiu al Festiva lului-
concurs Internaţional de Interpretare Fol-
clorică “Iosif Sivu şi Cosmin Golban”, ediţia
2012, marcată de emoţiile succesului, a de-
clarat că aceasta este prima distincţie din carie-
ra sa. “Mă bucur că am obţinut acest premiu
aici, în Banat”, a spus solista, care a mulţumit
apoi publicului chişozean pentru susţinere.
Pe lângă diplome şi plachete, laureaţii au
primit şi premii în bani, valoarea totală a aces-
tora depăşind suma de 10.000 de lei. Marele
premiu a fost re compensat cu suma de 2.500
de lei.

Gala laureaţilor
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- Ultima dată când am făcut Revelionul la
Paris a plouat foarte tare.
- Ai făcut Revelionul la Paris? Când?
- Păi, nu ţi-am zis? Când a plouat foarte
tare!

***

- Cum a fost rulada pe care am servit-o
musafirilor la petrecerea de Crăciun?
- Oribilă!
- Ca să vezi! În cartea de bucate pe care 
mi-ai făcut-o cadou de Crăciun scris că va
fi delicioasă.

***
Merg trei poliţai cu elicopterul. La un mo-
ment dat unul îl întreabă pe celălalt:
- Auzi bă, de la ce e elicea aia de deasupra?
- Cred că de la ventilaţie bă, că de când 
s-a oprit ia uită-te ce mai transpiră pilotul.

***
- De ce în calendarul lui Chuck Norris se
trece direct de la 31 martie la 2 aprilie?
- Nimeni nu îl păcăleşte pe Chuck Norris!

***
EL: Iubita mea, vrei să avem un weekend
minunat?         
EA: DA! Normal!!!
EL: Super! Atunci ne vedem luni!

***
Bulă completează o fişă personală pentru
angajare. La data naşterii trece 15 august. 
- În ce an?, întreabă funcţionara de la ofi-
ciul forţelor de muncă.
- În fiecare an! 

***

Un turist spaniol se plimba printr-un sat
românesc şi admira peisajul. La un mo-
ment dat dă peste un sătean ce stătea la
umbra unui copac, to lănit, cu o sticlă
lângă el. Spa niolul îi spune:
- Aveţi o ţară tare frumoasă!
- Mda, se poate spune şi aşa…
- Şi pământul, gras, fertil!
- Credeţi? Nu vedeţi că nu creşte nimic
aici?!
- Şi eu ziceam că mă pricep la pământ,
sunt agricultor în Spania, aş fi jurat că
dacă ai semăna aici ceva…
- Aaa, evident, dacă ai semăna…

***

- Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş
Crăciun?
- Doar pe tine, dragul meu. Şi dacă s-ar
putea, într-o limuzină...
- Nu ţi se pare că vrei cam mult?
- Bine, atunci să-mi aducă numai limu-
zina...

***
Pentru a arăta mai bine în noaptea de Re-
velion, o doamnă s-a dus la o clinică de
frumuseţe. După ce au supus-o la opera-
ţiile de rigoare, au întrebat-o:
- Ei, vă place cum arătaţi?
- Da, dar aş fi vrut să-mi faceţi ochii mai
mari şi mai expresivi.
- Imediat! O să vă arătăm nota de plată!
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Inventarea roţii - anul 3200
Înainte de Christos

A
stăzi, roata pare un obiect banal, însă
este probabil cea mai importantă in-
venţie mecanică a tuturor timpurilor.

Aproape orice maşinărie, mai simplă sau
mai complicată, inventată de atunci şi până
astăzi, foloseşte roata, în diferite forme. E
greu de imaginat cum ar fi arătat mijloacele
de tran sport fără acest accesoriu. Se pare că
prima roată folosită vreodată a făcut parte
dintr-un car mesopotamian.

Conciliul de la Nicea - anul 325

C
onstantin, primul împărat roman
creştin, a fost cel care a strâns pentru
prima dată la un loc toţi episcopii

creştini. Primul conciliu ecumenic din isto-
ria bise ricii a pus bazele religiei creştine, aşa
cum o ştim astăzi.

Inventarea prafului de puşcă -
anul 850

C
hinezii căutau un elixir care să pre-
lungească viaţa când au descoperit
un praf care a scurtat… viaţa mul-

tora. Invenţia alchimiştilor chinezi a stat la
baza tuturor armelor create de atunci şi
până acum. Războaiele ar arăta cu totul 
alt fel dacă nu ar exista praful de puşcă.

Agorele greceşti

A
gorele, adică pieţele publice, din
Grecia antică erau acele locuri în care
oamenii obişnuiţi făceau co merţ,

locurile în care se desfăşurau adunările pub-
lice sau unde erudiţi ca Aristotel şi Platon
ţineau discursuri. Agorelor greceşti le da-
torăm apariţia conceptului de democraţie şi
a geometriei euclidiene.

Ciuma bubonică

C
ea mai cumplită pandemie din isto-
ria umanităţii, cunoscută şi sub denu-
mirea de “moartea neagră”, a făcut

rava gii în secolul al XIV-lea, decimând popu-
laţia lumii. Ciuma bubonică a făcut nu mai
puţin de 75 de milioane de victime, Europa
fiind continentul cel mai afectat. Printre
schimbările pe care le-a declanşat “moartea
neagră” se numără creşterea salariilor şi
scăderea încrederii popu laţiei în religie.

Aboliţionismul - secolul XIX

M
area Britanie a interzis comerţul
cu sclavi în coloniile sale în anul
1807. Au urmat legi asemănătoare

în Statele Unite, Franţa şi coloniile sale, In-
diile de Vest. Chiar dacă fenomenul
sclavagismului nu a luat sfârşit chiar atunci,
aceste hotărâri au pus bazele aboliţionis-
mului, mişcarea care a dus, într-un final, la
eliberarea sclavilor. Aşa se face că astăzi toţi
ne naştem liberi.

Călătoria lui Charles Darwin
în Galapagos - anul 1831

Î
ntâlnirea lui Darwin cu fauna endemică
din insulele Galapagos a însemnat
primul pas în teoria lui despre originea

speciilor. Cartea care explică pe larg teori-
ile lui Darwin a schimbat radical viziunea
asupra apariţiei oamenilor pe Pământ.

Discursul lui Martin Luther
King - anul 1963

V
isul lui Martin Luther King,
“povestit” în discursul de la 
Washington, a însemnat începutul

sfârşitului pentru segregarea rasială din
Statele Unite şi din lume.

Evenimente care au schimbat lumea
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Septembrie
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 D †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de
Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc); Duminica a X-a după Rusalii (Vinde-
carea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
2 L Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5 J Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6  V Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie (Post)
7 S Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi
Amfilohie de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
8  D (†) Naşterea Maicii Domnului; Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea
lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28;
Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
9 L Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv.
Chiriac de la Tazlău
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12 J Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13 V Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, epis-
copul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie,
Zotic, Lucian şi Valerian (Post)
14 S (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Ro-
manul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei; Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi ur-
marea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19 J Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 V Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21 S Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci) (Odovania
Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 D †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca;
Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin; Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II 
Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23 L † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 M Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 M Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26 J †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi
Epiharia (Post)
28 S † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29 D Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia; Duminica a XIX-a după
Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev.
Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30 L Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani
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Naşterea Maicii Domnului
N

aşterea Maicii Domnului este prima
mare sărbătoare din cursul anului
bisericesc care începe la 1 septembrie.

Ea este prăznuită pe data de 8 septembrie.
Sfânta Scriptură nu ne relatează acest eveni-
ment, însă scrierile apocrife oferă foarte
multe amănunte des pre originea şi co pi lăria
Fecioarei Ma ria. Cea mai importantă sursă
în acest sens o repre zintă Protoevanghelia lui
Iacov, o lucrare iudeo-creş tină din
secolul al II-lea. Fragmentul re -
 feritor la Fecioara Maria a fost
scris în jurul anului 140. Deşi
nu este considerată o scriere
canonică, informaţiile oferite
pot fi considerate veri dice.
Tatăl Fecioarei Maria se
numea Ioachim şi era din 
seminţia lui Iu da. 
Soţia lui Ioa   chi m se numea
Ana şi era fiica preotului
Matthan. Astfel, tatăl Fe-
cioarei Maria era un urmaş al
regelui David, iar mama, o 
des cendentă din familia preo-
tului Aaron, împlinindu-se
prin aceasta proorocia că Me -
sia va avea o dublă descendenţă:
împă ră tească şi preo ţească.
Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au
început să fie ironizaţi şi batjocoriţi de oa-
meni. Şi totuşi, Ioachim şi Ana nu s-au
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au
renunţat la viaţa lor virtuoasă, rugându-se în
continuare cu lacrimi şi nădăjduind în bună-

tatea lui Dumnezeu. Tradiţia spune că în al
cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot
de la Templu a refuzat în public jertfa lor, nu-
mindu-i blestemaţi.
Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre
casa lor din Seforis şi au hotărât să se retragă
fiecare pentru post şi rugăciune. 
Îngerul Gavriil se va arăta fiecăruia, spu -
nându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută

cu vederea şi că Dumnezeu le va
trimite binecuvân tarea Sa.
Tot el le-a vestit că acest
prunc se va umple de Duh
Sfânt din pântecele mamei
sale şi că va fi un vas ales lui
Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).
Sărbătoarea Naşterii Maicii
Domnului mar chează ho-
tarul astronomic dintre vară
şi toamnă. Bătrânii spun că
în această zi rândunelele
pleacă spre zonele calde, in-
sectele încep să se ascundă în
pământ, iar frigul îşi face
simţită prezenţa. De aici şi
spusa: "O trecut Sântămărie,

leapădă şi pălărie!". Este vremea
în care se desfăşoară diferite târguri şi iar-
maroace. Din această zi se încep unele activi -
tăţi practice specifice: culegerea unor fructe
şi plante medicinale, bătutul nucilor,
recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semă-
natul cerealelor de toamnă.
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Înălţarea Sfintei
Cruci

Î
nălţarea Sfintei Cruci (Ziua Crucii) – 14
septembrie  este una dintre marile săr-
bători creştine. O zi închinată cinstirii

Crucii Domnului – altarul Jertfei mântuirii
noastre. Începutul acestei vechi sărbători
creştine se leagă de numele marilor Împăraţi
creştini: Con s tan tin cel Mare şi mama sa

Elena, cei care au dat
li  ber tatea de cre  dinţă

tuturor creş tinilor
din Im periul Ro -
man (Edictul de la
Milano din 313).
Tradiţia creştină
spune că Îm-
păratul Constantin
a avut o vi zi une deo-
sebită în ajunul
bătăliei de la
porţile Romei, îm-
potriva rivalului
său Maxenţiu.
Atunci i s-a arătat
pe cer o cruce sub

care scria „In hoc
signo vinces” („În acest semn vei învinge”).
Con s tantin ar fi dat ordin ca soldaţii să de-
seneze semnul Crucii pe scuturile lor.
Bătălia s-a încheiat cu victoria lui Cons -
tantin, care a ajuns astfel Împărat al între -
gului imperiu. Nu a uitat ajutorul divin pe
care l-a primit în acel moment crucial al
vieţii sale. De aceea, una dintre primele mă-
suri pe care le-a luat a fost acel extraordinar
Edict de la Milano (313), prin care a dăruit
libertate creştinilor, punând astfel capăt
unui lung şir de persecuţii nedrepte, cărora 
le-au căzut victime enorm de mulţi martiri
ai creşti nătăţii, pe care Biserica îi
pomeneşte până astăzi. 

Sfântul Iosif cel
Nou de la Partoş
I

osif cel Nou de la Partoș s-a născut în
anul 1568, în Raguza Dalmației. Născut
Iacob și rămas orfan de mic, mama sa îl

trimite să învețe carte la Ohrida, pe când
avea 12 ani. La 15 ani intră la Mănăstirea
Adormirii Maicii Dom nului, iar după cinci
ani pleacă la muntele
Athos, la Mănă-
stirea Pantocrator,
unde este călu gărit
cu numele de Iosif.
După o vreme s-a
retras în sihăstrie,
unde se spune că
datorită virtuților
sale creștinești
primise de la Dum-
nezeu darul să -
vârșirii de minuni
prin vindecarea bo-
lilor.
Ajungând cunos-
cut, iubit și respectat,
Iosif a fost hirotonisit la muntele Athos și
rânduit drept duhovnic al călugărilor de
acolo. A trecut pe rând pe la mănăs tirile
Xiropotam, Vatoped, Hilandar și alte schi-
turi și mănăstiri fiind, apoi, numit egumen
la Mănăs tirea Sfântul Ștefan din Adria -
nopole. Acolo a slujit șase ani, iar mai apoi a
fost egumen la Mănăstirea Cutlumuș de la
muntele Athos.
La vârsta senectuții s-a retras lângă Mănăs -
tirea Vatopedu, însă a fost chemat de
românii din Banat să le fie mitropolit. În
1650, de sărbătoarea Sfântului, a fost hiro-
tonit mitropolit al Banatului. A păstorit
credincioșii din Banat timp de trei ani. În
această calitate a săvârșit alte minuni,
printre care stingerea unui incendiu ce
cuprinsese o parte a Timișoarei. În 1653,
Iosif s-a retras la mănăstirea Partoș, unde a
mai trăit încă trei ani. La sfârșitul verii lui
1656 s-a isprăvit la vârsta de 85 ani. 
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Octombrie
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf.
Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3 J Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 V Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
5 S Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 D † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida; Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului vădu-
vei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
7 L Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10 J Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 V Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
(Post)
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 D † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica
şi Florentie; Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda
Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas
7, voscr. 5
14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 M Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17 J Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 V † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)
19 S Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de
la Rila
20 D Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona; Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea
demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8,
voscr. 6
21 L †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi
Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
(Post)
24 J Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 V Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita (Post)
26 S †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 D †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în 
Ca te drala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor; Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);
Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56;
glas 1, voscr. 7
28 L †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei
7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31 J Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
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Cuvioasa
Parascheva
S

fânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-
lea, în satul Epivat din Tracia, pe ţărmul
Mării Marmara, în apropiere de Constan-

tinopol (azi Istanbul). Se spune că pe când avea
10 ani, Cuvioasa Parascheva a

auzit într-o biserică cuvintele
Mântui torului: "Oricine vo -
ieşte să vină după Mine să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi
să-mi urmeze Mie" (Marcu 8,
34). Aceste cuvinte o face să-şi
dăruiască hainele sale
săracilor.  După o vreme se re-
trage în pustie. Urmând sfa-
turile unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontu-

lui, oprindu-se la mănăstirea
Maicii Domnului din Heracleea, unde va
rămâne cinci ani. De aici a plecat spre Ţara
Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în
locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a
aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul
Iordanului. Dintre puţinele ştiri privitoare la
viaţa ei, aflăm că într-o noapte, pe când avea 25
de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în
locurile părinteşti.  Sfântul Varlaam scrie în
Cazania sa: "Să laşi pustia şi la moşia ta să te în-
torci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului
şi să treci din această lume către Dumnezeu, pe
Care L-ai iubit".  Din Constantinopol s-a în-
dreptat spre Epivat, fără să spună cuiva cine este
şi de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii
şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul. A fost în-
gropată ca o străină, nimeni neştiind cine era. 

Facerea lumii
P

e un drum de munte, s-au întâlnit
doi ţărani. Unul dintre ei, mai
răutăcios,1-a întrebat pe celălalt:-

Am auzit că mergi des la Bise rică şi că te
rogi mult. Dar de unde ştii tu căexistă
Dumnezeu? Ca şi când nu 1-ar fi auzit,
celălalt ţăran 1-a întrebat la rândul său:-
Spune-mi, crezi că vitele noastre au fost
astăzi la păşune? - Da, cu siguranţă, pri -
veşte pământul moale, este plin de
urmele lor!- E, acum priveşte şi tu
soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri,
priveşte pădurea înverzită din faţa noas-
tră, priveşte-te pe tine şi pe oamenii din
jurul tău! Toate acestea sunt urmele
mâinilor lui Dumnezeu Atotpu ternicul
şi Atotţiito ru l. Cum să fi fost făcute
toate acestea, dacă nu din iubirea lui
Dumnezeu, şi pentru ce să le fi făcut El
aşa cum sunt dacă nu tot pentru iubire?
Mai încape îndoială?

“Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este
aceea care dă viaţă şi căldură, care inspiră
şi călăuzeşte. Iubirea este sigiliul pus
creaţiei, semnătura Creatorului.Iubirea
explică lucrul mâinilor Sale“. (părintele
Theoklitos)

Despre adevăr...
Mincinosul nu ştie să înşele, iar linguşitorul
nu-i amăgeşte, de obicei, decât pe proşti;
numai omul care ştie să folosească în chip
abil adevărul şi care cunoaşte elocinţa lui se
poate lăuda că este iscusit. Vauvenargues

Adevărul te orbeşte ca lumina. 
Albert Camus

Ceea ce este adevărat la lumina lămpii nu
este întotdeauna adevărat la lumina soarelui.
Joseph Joubert
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Sfântul Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir

Î
n ziua a 26-a a lunii oc-
tombrie se sărbătoreşte
pomenirea Sfântului

slăvitului Marelui Mucenic
Dimitrie (Dumitru), izvorâ-
torul de mir şi făcătorul de
minuni, din Tesalonic.
Acesta a trăit pe vremea îm-
păraţilor Diocleţian şi Ma -
xi mian (284-305),
tră gându-se din Tesalonic,
fiind din început evlavios şi
învăţător al credinţei celei în
Hristos.  Deci mergând Ma -
xi mian la Tesalonic a fost
prins sfântul şi pus în tem-
niţă, pentru că era vestit în
dreapta credinţa.  Şi lăudându-
se împă ratul cu un om al lui ce-l chema Lie
şi îndemnând pe oamenii cetăţii să iasă să se
lupte cu el, căci întrecea acesta pe toţi cei de
vârsta lui la mărimea trupului şi la putere.  
Un oarecare tânăr creştin anume Nestor,
mergând la Sfântul Dimitrie unde se afla în
temniţă, îi zise: “Ro bule al lui Dumnezeu,
vreau să mă lupt cu Lie; roagă-te pentru
mine”. 
Iar sfântul însemnându-l la frunte cu sem-
nul crucii, îi zise: “Şi pe Lie vei birui şi pen-
tru Hristos vei mărturisi”. Deci luând
Nestor îndrăzneala din cuvintele acestea,

merse de se luptă cu Lie şi-i
puse semeţia lui jos,
omorându-l.  De care lucru
împăratul ruşinân du-se, 
s-a mâhnit şi s-a mâniat. Şi
fiindcă s-a aflat că Sfântul
Dimit rie a îndemnat la
aceasta pe Nestor, a trimis
ostaşi şi le-a poruncit să-l
străpungă cu suliţele pe
sfântul în temniţă. Pentru că
a fost pricina în junghierii lui
Lie şi făcându-se aceasta, în-
dată marele Dimi trie şi-a
dat sufletul în mâinile lui
Dumnezeu, făcând după

moartea sa multe minuni şi
uimitoare tămăduiri.  Aşadar,

zăcând tru pul sfântului mort pe pământ, au
luat apoi nişte creştini cins titele lui moaşte şi
le-au îngropat cu cinste şi cu dragoste dum-
nezeiască.  Iar o slugă a sfântului ce-i slujea,
când a primit sfântul fericita junghiere, el
precum a putut a strâns sfinţitul sânge al
mucenicului, în sfântul orar ce-l purta sfân-
tul pe umere, încă şi inelul sfântului ce-l
purta în mână sângerându-l cu mucenices-
cul sânge, multe minuni a făcut cu el, încât
s-a umplut toată cetatea tesalonicenilor de
vestea mi nu nilor.  

Din înţelepciunea ortodoxă
Ar fi o nebunie să ne gândim că e cu
putinţă să ne desfătăm şi cu lumea şi cu îm-
părăţia lui Hristos. (Fericitul Augustin)

Nu-i cu putinţă să se teamă de moarte cel
ce a trăit o viaţă bună şi neprihănită. 
(Fericitul Augustin)

Coboară în adâncul smereniei, unde vei
afla mărgăritarul de mult preţ al mântuirii
tale. (Cuviosul Teognost)

Cunoştinţa cea bună şi lucrătoare se naşte
prin înfrânare şi iubire. (Sf. Maxim 
Mărtu risitorul)
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Noiembrie
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

1 V Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Post)
2 S Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist (Pomenirea morţilor -
Moşii de toamnă)
3 D Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheor -
ghe în Lida; Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni
VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
4  L Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7 J Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8 V †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Post)
9 S Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier.
Nectarie din Eghina
10 D Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest; Duminica a
XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37;
glas 3, voscr. 9
11 L Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 M †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
(Post)
14 J † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru
Postul Crăciunului)
15 V †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Pos-
tului Crăciunului) (Post)
16 S † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17 D Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constan-
tinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica a XXVI-a după
Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4,
voscr. 10
18 L Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie De-
capolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21 J (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23 S †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep.
Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24 D Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte); Duminica
a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca
XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25 L †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Bise rică
a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28 J Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)
29 V Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna,
mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)
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Sfinţii Mihail şi Gavriil
Î

n luna noiembrie, în ziua a opta, se sărbă-
toreşte pomenirea Soborului mai-marilor
Arhi stra tegi (ar hangheli) Mihail şi Gavriil

(şi Rafail), şi al tuturor cereştilor puteri celor
fără de trup. Mihail, preaîncuviinţatul mai-
marele peste cetele puteri l or celor fără de trup,
şi în Legea Veche şi în cea Nouă, a arătat ce este
harul Evangheliei şi arată multe faceri de bine
neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi
luptătorul mântuirii noastre,
înăl ţân du-se s-a mân  drit
împo triva Ziditorului său
şi a zis: “Pune-voi scau nul
meu deasupra norilor” şi
lăudându-se că “voi fi
asemenea cu Cel înalt”, a
căzut din cins tea de
arhanghel, precum gră ieş -
te Domnul (“Văzut-am,
zice, pe satana, ca fulgerul
din cer căzând”).  Aseme-
nea cu el, şi ceata ce era sub
el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea
lăudat, păzind ca o slugă cre din cioasă credinţa
către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre
neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul
Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele
înţelegătoare.
Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele
îngereşti şi a zis: “Să luăm aminte: Lăudat-au cu
glas pe Domnul tuturor”, ca şi cum ar fi zis: Să
luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pă-
timit cei ce erau cu noi, care până acum au fost
lumină, şi acum s-au făcut întuneric. Împreună

cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi
şi pe prea frumosul şi prea veselitorul
Arhanghel Gavriil. Pentru că şi acesta multe
faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în
Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Acesta însuşi, şi
cine se îndoieşte?, a binevestit Născătoarei de
Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a ară-
tat lui Iosif în vis, pre cum zic mulţi, şi i-a zis să

nu se teamă, ci să ia pe Maria,
femeia sa, că ce s-a zămislit

într-însa este de la Duhul
Sfânt. 
Acesta s-a arătat şi păsto-
rilor şi le-a bine  vestit că S-a
născut Hristos Mântui -
torul lumii. Acesta şi în vis
a zis lui Iosif să ia pruncul
şi pe Mama lui şi să fugă în
Egipt. Şi iarăşi acesta în-

suşi i-a zis să se întoarcă în
pământul lui Israel. Mulţi însă

din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări
socotesc că dumne zeiescul Gavriil a fost şi
îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care,
pogorându-se din cer, a răsturnat piat ra de pe
uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă,
şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a bine -
vestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca
să spunem mai cuprinzător, dumnezeiescul
Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării 
Cuvântului lui Dumnezeu din început până în
sfârşit.

Din înţelepciunea ortodoxă
A şti să te smereşti înseamnă să ştii să-L

urmezi pe Iisus Hristos. (Sf. Vasile cel

Mare)

Virtutea adevărată are ca rod nepă-

timirea şi cunoştinţa. (Cuviosul Teognost)

Sufletul pătimaşului e fabricat de gân-

duri rele. (Sf. Talasie Libianul)

Smerita cugetare este o rugăciune neîn-

treruptă.  (Sf. Maxim Mărturisitorul)



222

Sfântul Apostol
Andrei

S
fântul Apostol Andrei a fost din Bet-
saida, orăşel pe malul lacului Ghe -
nizaret, fiul lui Iona, din Galileea, şi

fratele lui Petru,
primul dintre
ucenicii Dom-
nului Hristos.
Înainte de a fi
Apostol al
D o m n u l u i ,
Sfântul Andrei
a fost ucenic al
Sfântului Ioan
B o t e z ă t o r u l .
Dar, dacă a
auzit, a doua zi
după Botezul
lui Iisus în Ior-
dan, pe das călul
său Ioan,
arătând cu degetul
către Iisus şi zicând: “Iată Mielul lui Dum-
nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan, 1,
29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a
urmat după Hristos, zicând fratelui său
Petru: “Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte
Hristos” (Ioan, 1, 41). Şi astfel, l-a tras şi pe
Petru spre dragostea lui Hristos. Din zilele
acelea, ca şi ceilalţi Apostoli, Sfântul Andrei
a urmat Mântui torului, însoţindu-l pe dru-
murile Ţării Sfinte, adă pându-se din izvorul
nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe
care le aducea Mântuitorul. La rândul ei,
Tradiţia Bisericii ne spune că, după
Înălţarea Domnului la cer şi după Cincize -
cime, Apostolii au tras la sorţi şi au mers în
toată lumea, pentru propovăduire. Atunci,
acestui întâi chemat i-a căzut sorţul să
meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia şi Mace-
donia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre,
până la Dunăre şi Sciţia (adică Dobrogea
noastră) şi până în Crimeea.

Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului
I

ntrarea în Templul legii a Doam nei de
Dumnezeu Născătoarei a pricinuit

ortodocşilor creştini
praznic minunat şi a

toată lumea. Fiindcă 
s-a făcut aceasta într-un
chip minunat şi este
înainte-mergătoare a
marii şi minunatei
taine a întrupării Cu-
vântului lui Dum-
nezeu, care avea a se
face în lume prin mij -
locirea Năs cătoarei de
Dumnezeu. Deci praz -
nicul Intrării s-a în-

ceput din prici na aceasta:
Ana cea pururea po me nită, fiindcă mai toată
viaţa a petrecut-o stearpă, fără să nască prunc,
ruga împreună cu bărbatul său Ioachim pe
Stăpânul firii, ca să le dăruiasca lor prunc, şi
făgăduindu-se ca, dacă vor câştiga dorirea, în-
dată vor afierosi lui Dumnezeu pe pruncul cel
născut. Şi aşa a născut pe ceea ce 
s-a făcut pricina mântuirii neamului omenesc,
pe împăcătoarea şi împrietenitoarea lui Dum-
nezeu cu oamenii, pe pricina înnoirii de a doua
oară a lui Adam cel căzut şi a ridicării şi a în-
dumnezeirii lui, pe Preasfânta Stăpână de Dum-
nezeu Născătoare Maria.
Când a fost de trei ani, au luat-o părinţii ei şi au
adus-o în Templu. Şi plinindu-şi făgăduinţa au
afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu celui ce le-a
dăruit-o; şi au dat-o pe ea preoţilor şi mai ales
lui Zaharia, arhiereului celui de atunci.
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„Sunt mândru că sunt
dascăl la şcoala din Giroc”
Interviu cu noul director al Şcolii Gimnaziale Giroc,

prof. dr. Petrişor Dorin Treta

Un fiu al Cebzei

P
etrişor Dorin Tre ta s-a născut în
ziua de 17 mai 1964, în comuna
Ciacova şi lo cuieşte de la naştere

şi până în prezent
în satul Ceb za.
Şcoala primară
o face la Cebza.
Prima treaptă
a liceului a ur -
mat-o la „C.D.
Loga”, iar
treap ta a doua
la Liceul de
f ilologie-isto-

rie, ambele din
Timi şoara. Între

1984 şi 1988 a fost student al Facultăţii
de f ilologie din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara. Şi-a început carie -
ra de dascăl la 1 septembrie 1988, la
Şcoala cu clasele I-VIII din satul natal,
predând limba şi literatura română şi
devenind director al şcolii. Aceeaşi ma-
terie a predat-o, începând de la 1 sep-
tembrie 1989 şi până în 31 septembrie
1990, la Grupul Şcolar Agricol Cia-
cova. Începând cu anul 1999, a deţinut
funcţia de director al Liceului Teoretic
„Alexandru Mocioni” din Ciacova. Din
acest an şcolar, 2012-2013,  Petrişor
Dorin Treta a devenit director al Şcolii
cu clasele I-VIII din comuna Giroc.

- Domnule Treta, din anul şcolar 2012-2013
sunteţi noul director al Şcolii cu clasele I-VIII
Giroc. Ce ne puteţi spune despre această nu-
mire?
- Am venit la şcoala din Giroc prin detaşare în
interesul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Timiş. La prima vedere ar părea că am coborât
o treaptă, deoarece vin din funcţia de conduce -
re a unui liceu, la conducerea unui gimnaziu.
Dar nu este nici pe departe aşa. Girocul, prin
tot ceea ce oferă locuitorilor săi, are de mult
standardele unui oraş, iar şcoala de aici este una
cu tradiţie şi cu o însemnătate aparte. Vorbeam
de Giroc ca de un oraş şi aici nu pot să nu 
amintesc aportul pe care îl are domnul primar
Iosif Ionel Toma, care nu a precupeţit nici un
efort pentru dezvoltarea Girocului şi Chişodei,
pentru a aduce aceste localităţi la standarde eu-
ropene. Mai mult, a investit în învăţământ şi
cultură cât n-au făcut mulţi primari din oraşe şi
s-a implicat direct în instruirea şi educarea
tinerilor. Pot spune despre domnul Iosif Ionel
Toma, odată cu investirea pentru al cincilea
mandat consecutiv, că este cu adevărat „un pri-
mar de cinci stele”!  De asemenea, nu pot să-mi
ascund admiraţia faţă de profesorul şi omul de
cultură Octavian Gruiţa, fostul director al
şcolii din Giroc, care are merite deosebite în
dezvoltarea învăţământului şi culturii aici. Şi,
în acest sens, vreau prin tot ceea ce voi face să
duc faima şi tradiţia acestei şcoli renumite din
Banat mai departe. În acest sens vă pot spune
că sunt mândru că sunt dascăl la şcoala din
Giroc.
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- Şcolile din Giroc şi Chişoda sunt vechi
şcoli bănăţene. Din câte ştiu, şi dumnea -
voastră sunteţi bănăţean...
- Bănăţean în ţoalele mele! Şi pot să fiu
mândru şi de asta. Mă consider un cebzan
adevărat. Mă trag dintr-o familie de preoţi
şi de paori bănăţeni din Cebza. Fără falsă
modestie, pot să spun că deţin date despre
înaintaşii mei de prin anul 1700, deci în-
ceput de secol XVIII. Sunt cebzan din
moşi-strămoşi. Acum sunt căsătorit cu
Adriana, e tot profesor ca pregătire, a ter-
minat Facultatea de Fizică-Chimie. Împ -
reună avem doi copii: o fată – studentă în
anul III la Metropolitan University din
Londra, şi un băiat – student în anul III
la Facultatea de stiinţe economice a Uni-
versi tăţii de Vest din Timişoara.

- De ce aţi ales meseria de dascăl?
- Pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi
plac copiii şi pentru că întotdeauna mi-a
plăcut să dau şi celorlalţi din ceea ce am.
Am considerat că a împărtăşi din cunoş tin-
 ţele mele celor mai tineri, a-i ajuta şi a
contribui la educarea şi dezvoltarea lor,
este unul dintre cele mai însemnate lu-
cruri...

- În acest sens, după absolvirea facultăţii
aţi continuat să studiaţi, să vă perfecţio -
naţi profesional?
- Regretatul profesor Arsenie spunea stu-
denţilor săi, şi citez aproximativ, că „Un
medic care nu citeşte tratate noi de medi-
cină timp de şase luni, poate să se facă
cioban!”. Şi ca dascăl, dacă nu eşti la
curent cu tot ceea ce este nou în domeniu,
dacă nu te perfecţionezi, nu poţi să faci
parte dintre cei mai buni. De-a lungul
anilor, am participat la o serie de cursuri
de formare profesională, devenind, în
anul 2004, doctor în ştiinţele educaţiei.

Am urmat, între 2003 şi 2004, masteratul
în „Pedagogie şi ştiinţe ale educaţiei”, cu
tema „Conceptua lizarea evaluării compe-
tenţelor comunicative şi literare ale
elevilor”. Dintre cursurile la care am par-
ticipat mai amintesc: „Calitatea procesu-
lui de învăţământ”, organizat de Centrul
Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Timi şoara,
în perioada 22-25 mai 2010, la Londra, la
Jessop Primary School, şi cursul de mana -
gement financiar privind des cen tralizarea
în vă ţământului pre  universitar de stat, din
anul 2005. De asemenea, am participat, în
anul 1997, în Elveţia, la Neuchatel, la un
curs de limba şi literatura franceză.

- Aţi fost, am putea spune, un profesor
care a învăţat tot timpul...

- Am parcurs toate etapele din punct de

vedere al dezvoltării profesionale,

ajungând, printre altele, şi expert în Cor-

pul Naţional al Ministerului Educaţiei şi

Cercetării. Sunt, de asemenea, autorul a

două lucrări de specialitate publicate –

„Formarea capacităţii empatice a cadrelor

didactice ca reconsiderare a relaţiei profe-

sor-elev”, apărută în 2007, şi „Funda-

mente ale reformei manageriale în

învăţământ” - şi coautor la o alta, „Rolul

pedagogiei tradiţionale în educaţie”, ală-

turi de Dan Tudoran.

- Aţi participat şi la viaţa obştii?

- Pe cât îmi permite timpul, m-am impli-

cat şi în viaţa publică. Am fost ales de

locuitorii oraşului Ciacova consilier local,

deţinând şi funcţia de preşedinte al

comisiei de cultură şi învăţământ din

cadrul Consiliului Local Ciacova.
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- Ce pasiuni are profesorul Treta?
- Printre pasiunile mele se numără vioara,
şi pentru că tot ceea ce fac, fac cu dragoste,
am încercat să mă specializez şi în acest
domeniu. Astfel, am absolvit cursurile
Şcolii Populare de Artă din Timişoara la
acest instrument. Îmi place şi ascult cu
multă plăcere muzică bănăţeană şi naţiona -
lă autentice, căutând, pe măsura puterilor
mele, să păstrez tradiţia strămoşească. Ast-
fel, am colaborat cu interpreţi renumiţi ai
folclorului bănăţean, în ca litate de consilier
literar şi de editor de albume muzicale. 

- Care sunt perspectivele privind şcoala din
Giroc?
- La Giroc doresc în primul rând să mă in-
teg rez în colectivul acestei şcoli, una, după
cum spuneam, cu o tradiţie bogată în plan
educativ, dar şi cultural. Îmi doresc ca încă
de la început să mă axez pe ridicarea stan-
dardului procesului instructiv-educativ,
pentru ca la Giroc să se ofere o educaţie în
concordanţă cu eforturile extraordinare ale
comunităţii locale, care a sprijinit întot-
deauna tot ceea ce înseamnă educaţia, la
orice nivel. Sunt conştient de dificultăţile

pe care le voi întâmpina, cu atât mai mult cu
cât învăţământul este o problemă de timp,
iar rezultatele se văd abia peste ani. Mă
bazez pe calitatea umană şi profesională a
întregului colectiv didactic de aici, căruia îi
voi pune la dispoziţie experienţa prop rie, dar
mă bazez şi pe sprijinul părinţilor, care
reprezintă un factor decisiv în evoluţia cali-
 tăţii învăţământului.

- Cum aţi întâmpinat noul an şcolar?
- La instituţiile de învăţământ din cele două
localităţi, Giroc şi Chişoda, au fost finali -
zate lucrările de igienizare şi pregătire pen-
tru noul an şcolar. Sunt asigurate
manualele necesare şi sper ca în noul an
şcolar mediul educaţional să permită des-
făşurarea în cele mai bune condiţii a activi -
tăţii didactice. Nu pot să nu amintesc aici şi
de noul corp de clădire al şcolii din Giroc,
care va fi dat în folosinţă în această toamnă
şi, odată cu acest eveniment, desigur,
condiţiile oferite de şcoala noastră vor
creşte substanţial.

A consemnat, 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Î
n Serbia, la Batajnica, a avut loc etapa cu
numărul cinci şi, totodată, finala Cam-
pio natului European de Est.

Echipa de la Giroc a fost reprezentată de
sportivul Ionel Pascota, la clasa 600 cm3
Supersport, cu o moto-
cic letă Yamaha R6.
Ziua dedicată cali-
ficărilor l-a avut pe
Ionel Pascota în
pole position, însă
la ultima sesiune de
calificare, la ieşirea
dintr-un viraj, Pas-
cota a pierdut ade -
renţa roţii din faţă
şi a căzut. Din feri-
cire, accidentul  a
fost fără urmări
grave. Mecanicul
Mircea Doncean s-a
ocupat de repararea motocicletei, înlocuind
toate piesele distruse. Deşi motocicleta a
fost pregătită pentru cursa de a doua zi,
echipa nu era sigură da că Ionel va lua star-
tul, acesta acuzând du reri la mâna dreaptă.
În final, spre bucuria tuturor, pilotul din
Giroc a fost prezent pe grila de start, iar
după o plecare ratată şi o clasare în prima
tură pe locul opt a început o cursă de recu-
perare a poziţiilor pierdute. În ultima tură,

la ultimul viraj, giroceanul a depăşit un
sportiv sârb şi a terminat cursa pe treapta a
treia a podiumului. Acest loc a adus pentru
Giroc un nou titlu de vicecampion Euro-
pean de Est.

Clasamentul final al
Campionatului Eu-

ropean de est din
anul 2012 este ur-
mătorul: Nenad
Stojanovic, Serbia
– 96 de puncte;
Ionel Pascota,
România – 77 de
puncte şi Toprak
Razgatloglu, Tur-
cia – 75 de puncte.
“A fost un an greu
din toate punctele
de vedere, iar fap-

tul că am abandonat o
etapă din Turcia, la Istanbul, m-a îndepăr-
tat de titlul de campion. Vreau să le
mulţumesc tuturor susţinătorilor care au
fost alături de noi în 2012 în Campio natul
European de Est, în special domnului pri-
mar al Comunei Giroc, Iosif Ionel Toma, şi
Consiliului Local Giroc”, a declarat Ionel
Pascota după etapa din Serbia.

A. BORBELY

Ionel Pascota – vicecampion
European de Est
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P
ostul de Poliţie Giroc s-a redeschis
începând cu 1 septembrie 2012. În
urmă cu aproximativ un an, posturile

de poliţie de la sate au fost închise din raţiu-
ni financiare, au spus guvernanţii. La acea
vreme, Poliţia Comunală Giroc a
intrat în subordinea Secţiei 1
Rurală Timi şoara, la nivelul
comunei rămânând un singur
poliţist cu funcţie de execuţie.
Ceilalţi poliţişti care au lucrat
până atunci la Giroc au fost
transferati la Secţia 1 Rurală
Timi şoara. Oficialii Minis-
terului Administraţiei şi Inter-
nelor şi cei ai Poliţiei Române
au ajuns acum la conc luzia că
modificarea pe care au făcut-o în
2011 a avut efecte total inverse celor vizate,
ducând la o creştere a infrac ţionalităţii în
mediul rural. În Timiş, cele 88 de posturi de
poliţie au fost reactivate, iar pe lângă
poliţiştii care asigură activitatea vor fi aduse

şi ajutoare noi, prin încadrarea unor
proaspeţi absolvenţi ai şco li lor de poliţie.
Postul de poliţie din Giroc va avea patru
agenţi. Comanda postului de Poliţie Rurală
Giroc este asigurată de Aurelian Gîrd. Ală-

turi de el activează agentul-şef
Florin Dobra, agentul-şef
Vasile Boici şi agentul princi-
pal Anda Toader. Poliţiştii
preiau şi rezolvă plângerile şi
sesizările cetăţenilor, efec -
tuează cercetări în dosare pe-
nale cu autori cunoscuţi sau
necunoscuţi, având atribuţii
şi pe linie de circulaţie rutieră,
de prevenire a comiterii
faptelor antisociale sau asigu -

 ră ordinea la manifestările pub-
lice. În fiecare zi, programul Postului de
Poliţie Giroc este între orele 8-16, după
acest interval cetăţenii putând apela, în caz
de urgenţă, la numărul unic 112. 

Vasile TOMOIAGĂ

S-a reînfiinţat Poliţia rurală Giroc 

Evenimente care au schimbat lumea
Revoluţia industrială - secolele

XVIII - XIX

R
evoluţia industrială a adus schimbări
importante în multe ramuri ale in-
dustriei şi tehnicii, având efecte im-

portante asupra vieţii socio-economice şi
culturale. În această perioadă s-au inventat
motorul cu aburi, apoi cel diesel, telegraful,
maşina de cusut, telefonul şi multe alte
obiecte şi tehnici fără de care nu ne-am
putea imagina viaţa.

Primul avion - anul 1903

F
raţii Orville şi Wilbur Wright, ameri -
cani din Carolina de Nord, au 
con s truit în anul 1903 primul aparat

de zbor mai greu decât aerul. “Călătoria” lor
nu a durat decât 12 secunde, însă a pus
bazele aviaţiei moderne. Importantă a fost
şi invenţia lui Traian Vuia, din 1906, care a
cons truit primul aparat de zbor ce s-a ridi-
cat de la sol prin mijloace proprii (faţă de al
fraţilor Wright, care a fost catapultat).
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C
omuna Giroc a fost reprezentată cu
cinste la cea de-a patra ediţie a Fes-
tivalului Paprikaşului şi Vinului de

la Buziaş. 
La invitaţia Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Zonei Buziaş, Girocul a deplasat în oraşul-
staţiune formaţii de dansuri ale Ansamblu-
lui „Ghiocelul”, solişti vocali, dar şi o echipă
de bucătari care a participat la întrecerea
culinară.
Cum se obişnuieşte la astfel de manifestări,
oamenii au participat în număr mare la mo-

mentele pregătite cu acest prilej. Au fost
cazane încinse în care au clocotit un papri-
caş mai bun ca altul, dar şi mici şi bere, vin
fiert, must şi struguri. Ediţia din acest an a
Festivalului Paprikaşului şi Vinului a avut
parte de o zi însorită şi s-a bucurat de
prezenţa a mii de localnici, vizitatori din co-
munele învecinate, dar şi timişoreni. Încă
de dimineaţă, în parcul central al oraşului,
din zona Cazinoului, au avut loc degustări
şi spectacole culinare. Atmosfera a fost în-
tregită de spectacole folclorice susţinute de
formaţii renumite din Banat. Printre ele, şi
„Ghiocelul” din Giroc, alături de interpreţii
de muzică populară Loredana Sur şi Florin
Pistrilă, acompaniaţi de formaţia condusă
de Adrian Scorobete. Dansatorii noştri au

prezentat pe scenă o suită de jocuri din Ba-
natul de pustă şi din zona Făgetului, iar
fetele au încântat spectatorii cu o crihalmă.
Au fost momente aprecia te de întreaga asis-
tenţă, care a răsplătit cu aplauze efortul
artistic al echipelor şi soliştilor giroceni.
Şi pentru că principalul scop al evenimen-
tului a fost acela de a pune la încercare
măiestria culinară a bucătarilor înscrişi în
concurs, să spunem că şi la acest capitol
Girocul a strălucit. Preparatele delicioase
pregătite la ceaun de Nicoleta Şipoş şi 

Pe trică Ciorogaru au făcut deliciul nu doar
al participanţilor care au apucat să guste din
ele, dar şi, lucru cel mai important, al mem-
brilor juriului. Astfel, papricaşul de vită, de
porc şi de peşte - preparate de Nicoleta
Şipoş şi Petrică Ciorogaru, care au
reprezentat în concurs Primăria Giroc, prin
SC Lavaseko Patrik SRL, au fost răsplătite
cu premiile întâi ale categoriilor la care au
concurat. Pe locurile următoare s-au situat
SC Monrovia Impex SRL – Pensiunea
Nora Timişoara şi SC Eutibelis SRL din
Timişoara – Eugen Otves. Au mai fost
acordate următoarele distincţii: Premiul ini -
mii - SC Caia Univers SRL din Arad; Pre-
miul Veveriţei - TVR 3 PF Ioan T. Mihali,
alias Uica Mihai. 

Girocenii, laureaţi la Buziaş
Festivalul Paprikaşului şi Vinului, ediţia a IV-a
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A fost o competiţie acerbă, la care au mai
participat următoarele echipe de bucă-
tari: SC Caffe Corint SRL, SC Jack
AMG SRL, SC Mary-Min SRL – Pen-
siunea Paradis, Distileria Szicsek, SC
Tratament Balnear Buziaş SA, SC
Phoenix SA, SC Pizza Iolo SRL – Zoltan
Juhasz, SC Jicom SRL – Marius Ovidiu
Jichici, SC Obsesia SRL, SC Fisab SRL
– Ionuţ Filipescu, SC Emini Work Wear
– Cristian Petrovici, Primăria Sacoşu
Turcesc – restaurant Puiu Bănăţeanu şi
SC Cara Prodimpex SRL. 
Pe toată durata zilei, formaţiile de muzi -
că populară, soliştii vocali şi ansam-
blurile de dansuri au întreţinut
atmos fera, evoluând pe scena din Buziaş.
Alături de Ansamblul „Ghiocelul”, au
fost prezenţi la ediţia din acest an a mani-
festării Ansamblul Folcloric Profesio nist
„Banatul”, Ansamblul Folcloric „Cu-
nuna Timişului”, din Ghiroda, Ansam-
blul Folcloric „Reşiţeana” al Şcolii
Populare de Artă „Ion Românu” din
Reşiţa, Ansamblul Folc loric „Flori
Bănăţene” din Topolovăţu Mare,
Ansamblurile Folclorice „Bocşana” şi
„Vermeşana”, judeţul Caraş-Severin,
Ansamb lul Folcloric „Hora Belinţului”,
Ansamblul Folcloric „Lugojana”,
Ansamblul Folcloric „Sorocul” al CARP
Timişoara, Şcoala de Dans „Just Dance”
Timişoara şi Ritmuri de societate şi
Ansamblul Folcloric „Bujoreanca” al
CARP Timişoara.
Organizatori au fost Asociaţia pentru
Dezvoltarea Zonei Buziaş (SC Trata-
ment Balnear Buziaş SA, comuna Sacoşu
Turcesc, CCIAT, SC Phoenix SA, CARP
Timişoara), în cola borare cu Primăria
oraşului Buziaş. Spectacolul a fost
prezentat de Liliana Savu Badea, colabo-
ratoare la organizarea evenimentului.
A fost şi această ediţie a Festivalului Pa-
p rikaşului şi Vinului de la Buziaş un
prilej pentru Giroc de a demonstra
modul în care în comuna noastră tradiţi-
ile – de această dată cele culinare – sunt
păstrate şi duse mai departe.

Vasile TOMOIAGĂ
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L
a festivitatea de deschidere a anului şcolar
2012-2013 la Giroc, pe lângă numeroşii elevi
ai şcolii, unii plini de entuziasm, alţii vădit

marcaţi de emoţiile începutului de şcoală, au mai
fost prezenţi părinţii elevilor, cadrele didactice şi
oficiali tăţile locale. Din partea conducerii
Primăriei Giroc a fost prezent primarul comunei,
domnul jurist dr. Iosif Ionel Toma, viceprimarul
comunei, domnul inginer Ilie Gâlcă, şi o parte din-
tre consilierii locali. Gazde ospitaliere au fost
domnul profesor Petrişor Dorin Treta, noul direc-
tor al Şcolii Gimnaziale Giroc, şi directoarea ad-
junctă a şcolii, doamna profesoară Marieta Deneş.
Printre oaspeţi s-au numărat
doamna inspector şcolar, prof.
Ramona Vasiescu, părintele
paroh al Parohiei Giroc, Ionel
Maftei, profesori pensionari
care au activat la şcolile din
Giroc şi Chişoda.
Noul director al Şcolii Gim-
naziale din Giroc şi al struc-
turilor arondate acesteia
(Grădiniţa PP Giroc, Grădiniţa
PP Chişoda şi Şcoala Gimnazială
Chişoda), profesorul Petrişor Dorin Treta, le-a
urat bun venit oaspeţilor de seamă, profesorilor,
părinţilor şi elevilor prezenţi la ceremonia de des -
chidere a noului an şcolar. Pentru că viaţa şcolii din
Giroc a fost marcată, recent, de tragedia pierderii
unuia dintre elevi, directorul şcolii le-a cerut par-
tici panţilor la deschiderea festivă să păstreze un
moment de reculegere în amintirea celui care a fost
Seiman Alexandru Mihai, care urma să păşească în
clasa a IV-a.
Apoi, preotul paroh Ionel Maftei a dat binecu-
vântarea pentru începerea noului an şcolar.
Primarul Iosif Ionel Toma a fost cel care s-a
adresat, în momentele următoare, elevilor,
dascălilor şi părinţilor: „Suntem cu toţii aici, într-
un moment festiv şi emoţionant în acelaşi timp: în-
ceput de nou an şcolar. Un moment de bucurie, dar
şi de meditaţie în acelaşi timp. Ins truirea copiilor,
a tinerilor din comuna noastră, este foarte impor-
tantă şi ea necesită o preocupare majoră atât din
partea părinţilor şi a profesorilor, cât şi din partea
noastră, a autorităţilor locale. Cred că am reuşit să
asigurăm la Giroc condiţii materiale pentru elevi,
competitive cu cele mai bune şcoli din judeţ şi chiar
din oraş. În aceste condiţii este firesc să aşteptăm
ca şi rezultatele elevilor să fie pe măsură. Cu atât
mai mult cu cât şcoala giroceană are o veche şi bo-

gată tradiţie, iar în timpul în care a fost director
domnul profesor Octavian Gruiţa, ea a cunoscut o
dezvoltare constantă şi a avut rezultate dintre cele
mai bune. Vrem şi sunt sigur că putem să aducem
şcoala de la Giroc acolo unde îi este locul, adică în
frunte. În acest sens, începând cu anul şcolar 2012-
2013 avem un director nou la Şcoala Gimnazială
Giroc, pe domnul profesor Petrişor Dorin Treta,
venit la noi din oraşul Ciacova, unde a fost timp de
aproape un deceniu directorul Liceului teoretic
„Alexandru Mocioni”. Este un cadru didactic bine
pregătit şi are o bogată activitate managerială în în-
văţământ. Sper că împreună vom reuşi!”

Anul şcolar la Giroc a început cu
următoarele cadre didactice: la
clasa pregătitoare: înv. Li liana
Antal; la clasa I-A: înv. Sorin
Ersegean; la clasa I-B: înv.
Daniela Simionese; la clasa a
II-a: înv. Zorina Ciolac; la clasa
a III-a: înv. Iudita Monea; la
clasa a IV-a: înv. Bianca Câm-
peanu; la clasa a V-a: dirig.

prof. Melentina Costa; la clasa a
VI-a: dirig. prof. Miloranca Gol-

ban; la clasa a VII-A: dirig. prof. Mihaela Crăciun;
la clasa a VII-a B: dirig. prof. Ioan Oprea; la clasa
a VIII-a: dirig. prof. Violeta Liseţchi; la Grupa
mică A: educ. Laura Gherban şi educ. Lăcrămioara
Babescu; la Grupa mică B: educ. Simona Leon-
tescu; la Grupa mică C: educ. Lidia Blidăran; la
Grupa mij locie A: educ. Mihaela Manzur şi educ.
Sofia Uţică; la Grupa mijlocie B: educ. Eleonora
Mimiş şi educ. Simona Blaj; la Grupa mare A:
educ. Lenuţa Terteci şi educ. Alina Moroşanu; la
Grupa mare B: educ. Ro di ca Pienaru şi educ. An-
dreea Manolea; la Grupa mare C: educ. Janina
Terteci şi educ. Florina Berindeiu. În anul şcolar
2012-2013 predau următorii domni şi doamne pro-
fesoare: prof. Miloranca Golban – religie ortodoxă;
prof. Melentina Costa – chimie şi fizică; prof. Mi-
haela Crăciun – limba franceză; prof. Ioan Oprea –
matematică; prof. Violeta Liseţchi – limba şi lite -
ra  tura română; prof. Liviu Rămneanţu – istorie şi
geo grafie; prof. Octavian Gruiţa – geografie; prof.
Doru Drămnesc – matematică; prof. Otilia 
Cons tantinescu – limba engleză; prof. Lelia Lal – edu -
caţie tehnologică; prof. Pavel Drăghici – educaţie
plastică; prof. Boris Babici – educaţie fizică; prof.
Mircea Sturza – educaţie muzicală; prof. Emanuel
Nicolescu – religie baptistă; prof. dr. Petrişor
Dorin Treta - limba şi literatura română.

Primul clinchet de clopoţel pentru
şcolile din Giroc şi Chişoda
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F
estivităţi similare celor de la Şcoala Gim-
nazială din Giroc s-au ţinut şi la ins -
tituţia de învăţământ din Chişoda.

Alături de domnul primar Iosif Ionel Toma şi
de domnul director Petrişor Dorin Treta au
mai participat directoarea adjunctă a instituţiei,
prof. Marieta Deneş, şi preo ţii Traian şi Dragoş
Debucean, precum şi numeroşi consilieri lo-
cali. Alături de elevi au fost părinţii şi rudele
acestora. După slujba religioasă cu prilejul
noului an şcolar, oficiată de preoţii Traian şi
Dragoş Debucean, celor prezenţi li s-a adresat
primarul comunei, domnul Iosif Ionel Toma:
„Suntem cu toţii în pragul unui nou an şcolar.
Cei mai mici dintre elevi, cei care păşesc pen-
tru prima oară pe poarta şcolii, sunt plini de
emoţii şi năzuinţe. De noi depinde ca trecerea
lor prin şcoală să ducă la rezul-
tatele aşteptate, iar ei să
devină, mâine, tinerii cu
care să ne putem mândri.
Repet ceea ce am spus la
Giroc, şi anume că, în-
cepând cu acest an şcolar,
avem un director nou al
acestei unităţi de în-
văţământ, în persoana
domnului profesor Petrişor
Dorin Treta. Este un cadru
didactic de nădejde şi cu multă
experienţă atât la catedră, cât şi la conducerea
unei şcoli. Cu atât mai mult cu cât a fost până
acum directorul unui liceu. Ştiu că nu este prea
uşor să fii în aceste zile director de şcoală, dar
este inadmisi bil să ne trezim că avem în clasa a
VIII-a elevi care abia ştiu să citească ori să so-
cotească. Tocmai de aceea, părinţii, profesorii,
autorităţile locale, alte instituţii din localitatea
noastră, trebuie să facem un „front” comun în
jurul acestei instituţii fundamentale care este
şcoala. Avem obligaţia şi vom reuşi ca, împre-
ună, să aducem la Giroc şi Chişoda în-
văţământul la standardele de astăzi. 
Şi, atunci când vorbesc despre şcoală, despre
educaţia şi cultura copiilor noştri, a tinerilor
noştri, trebuie să înţelegem cu toţii că este
vorba despre viitorul colectivităţii noastre, al
comunei şi al nostru, al tuturor. Nu se poate să
mergem înain te fără copii temeinic educaţi şi
înarmaţi cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei,
pentru că educaţia, învăţătura, cultura, repre -
zintă verigi importante în dez  voltarea comunei
şi a vieţii în general.
În încheiere, doresc noilor şcolari să treacă cu
bine peste emoţii, tuturor elevilor rezultate cât
mai bune, profesorilor să aibă doar premianţi,

iar părinţilor, copii sănătoşi şi să se poată mân-
dri cu ei”.
La Şcoala Gimnazială Chişoda anul şcolar
2012-2013 a început cu următoarele cadre di-
dactice: la Grupa mică A: educ. Simona Cheie
şi educ. Oana Simion; la Grupa mică B: educ.
Cosmina Mărguş; la Grupa mijlocie: educ.
Ileana Cionca şi educ. Andreea Ghibirdic; la
Grupa mare: educ. Camelia Donoiu; la clasa
pregătitoare – înv. Claudia Drăgan; la clasa I –
înv. Georgeta Barna; la clasa a II-a – înv. Delia
Florina Ion; la clasa a III-a  - înv. Gab riela
Condrea; la clasa a IV-a – înv. Cristina Lupu-
Savin; la clasa a V-a – dirig. prof. Liviu Răm-
neanţu; la clasa a VI-a – dirig. prof. Boris
Babici; la clasa a VII-a – dirig. prof. Georgina

Ianculescu; la clasa a VIII-a –
dirig. prof. Gabriela Vlasie.

Cadrele didactice care
predau la structura gim-
nazială Chişoda sunt ur-
mătoarele: prof.
Con stanţa Onose – limba
şi literatura română; prof.
Mircea Sturza – educaţie
muzicală; prof. Graţiela
Nenu – matematică; prof.
Simona Duiuleasa – fizi -

că; prof. Mihaela Crăciun –
cultură civică; prof. Melentina Costa – fizică şi
chimie; prof. Pavel Drăghici – educaţie plas-
tică; prof. Miloranca Golban – religie orto-
doxă; prof. Lelia Lal - educaţie tehnologică;
prof. Emanuel Nicolescu – religie baptistă;
prof. dr. director Petrişor Dorin Treta – limba
franceză; prof. director-adjunct Marieta Deneş
– matematică; prof. Liviu Rămneanţu – istorie
şi geografie; prof. Boris Babici – educaţie fizi -
că; prof. Georgina Ianculescu – biologie; prof.
Gabriela Vlasie - limba franceză şi limba 
engleză.
Profitând de deschiderea noului an şcolar,
doamna director adjunct Marieta Deneş l-a fe-
lici tat pe elevul Denis Dean Alboni, din clasa
a V-a, pentru rezultatele obţinute la concur-
surile de şah desfăşurate în timpul vacanţei de
vară (cinci locuri întâi la Giroc şi la Reşiţa).
Acest elev a participat, în perioada 7-19
noiembrie 2012, la concursul internaţional de
şah de la Maribor (Slovenia). 
La Chişoda, în acest an şcolar va funcţiona
programul after school, în cadrul căruia s-au
înscris elevi de la clasele I şi a II-a îndrumaţi
de către învăţătoarele Georgeta Barna şi Delia
Florina Ion.
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P
este 150 de
elevi şi
cad re di-

dactice de la
şcolile din Giroc
şi Chişoda au
participat la
campania de eco -
lo gizare Let’s
Do It România
2012, desfăşu-
rată în ziua de 29
s e p t e m b r i e .
Echipele de
copii, coordo-
nate de profesori,
au curăţat de gunoaie
mai multe zone de
pe raza celor două
aşezări, locurile în
care cetăţenii certaţi
cu bunul simţ au de-
pozitat deşeurile
fiind inventariate în
prealabil. Copiii au
muncit cu spor şi au
fost, la final, răs-
plătiţi pentru efortul
lor. Trebuie să reamintim că una dintre prio-
rităţile administraţiei locale din Giroc este
aceea de a avea o comună nu doar bogată şi
frumoasă, ci şi, sau mai ales, dacă vreţi, cu-
rată. Iar copiii giroceni şi chişozeni, prin 
exemplul pe care l-au dat şi de această dată,
au arătat că pentru ei este deosebit de im-
portant să locuiască într-o comună curată.
Cei 81 de elevi de la Şcoala din Chişoda au

fost coordonaţi de
profesorii Ma-
rie ta Deneş,
Gab riela Vlasie,
Liviu Râm-
neanţu, Geor -
gina Ianculescu
şi Cris tina Lu pu
Savin, iar cei 64
de elevi de la
Şcoala din
Giroc au fost
îndrumaţi de
profesorii Pe -

trişor Dorin Treta
– directorul insti-
tuţiei, Melentina
Costa, Bianca Cîm-
peanu şi Florica
Ilcău.
Transportul echi -
pelor la punctele de
co lectare s-a făcut cu
ajutorul autobuzelor
puse la dispoziţie de

SC Giroceana SRL, iar
tractorul socie tăţii a dus sacii cu deşeuri pe
platforma de la CET, de unde au fost ridi-
caţi de Retim. Primăria Giroc a contribuit
cu saci pentru gunoi, mă nuşi de protecţie,
precum şi cu apă şi sucuri pentru elevii şi
dascălii participanţi la ediţia din 2012 a
campaniei de ecologizare.

V. TOMOIAGĂ

“Let’s Do It Romania”
2012, la Giroc şi Chişoda
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Î
ncepând cu anul 2001, ziua de 26 septem-
brie este dedicată celebrării limbilor eu-
ropene. De ce? Pentru că Europa este

posesoarea unei adevărate bogăţii ling vistice:
23 de limbi oficiale şi de lucru şi peste 60 de co-
munităţi autohtone, care vorbesc o limbă re-
gională sau minoritară. Tocmai pentru a atrage
aten ţia asupra acestei imense bogăţii lingvis-
tice, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei
au lansat, în anul 2001, iniţiativa 
Anu lui European al limbilor. Pentru a face
încă un pas înainte şi pentru că limbile stau la
baza construcţiei europene, din această iniţia-
tivă a luat naştere Ziua Europeană a Limbilor.
Obiectivele sale sunt: sensibilizarea publicului
faţă de pluriling vism în Europa, cul tivarea di-
versi tăţii culturale şi ling vis tice, încurajarea în-
văţării limbilor străine de către toţi europenii,
la şcoală sau în afara acesteia.
Elevii şcolii din Chişoda au sărbătorit an de an
această zi, prin felurite activităţi plăcute şi
profitabile. În 2012 provocarea a fost crearea
de benzi desenate, folosind cele două limbi eu-
ropene de largă circulaţie pe care le învaţă: en-
gleza şi franceza. 
S-a lucrat frumos, cu seriozitate, iar momen-
tul a fost imortalizat prin câteva fotografii 
realizate în timpul activităţii.

Prof. Gabriela VLASIE

26 septembrie, Ziua Europeană
a Limbilor
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- Părinte Ionel Maftei, când aţi avut prima
legătură cu biserica?
- Dragostea pentru Credinţă şi pentru Dum-
nezeu mi-au transmis-o, încă de mic, părinţii
mei. Din fragedă pruncie mergeam la biserica
din Săcălaz. Am cântat în strană de când eram
copil. L-am iubit şi îl iubesc pe Dumnezeu şi
mi-am dorit întotdeauna să devin preot. A
rânduit Dumnezeu să fiu preot la Partoş,
unde Sfântul Iosif cel Nou este celebrat chiar
de ziua mea de naştere, la 15 septembrie. Şi tot
ca o rânduială a lui Dumnezeu, la examenul
de capa citate preoţească am avut un subiect
legat de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş,

unde eu eram preot.

- Vorbind despre meserie şi vocaţie, unde aţi

aşeza preoţia?

- Consider, şi nu cred că greşesc, că preoţia

este făcută doar din vocaţie, din dăruire şi

har şi nu poate fi numită, sub nici o formă,

drept meserie. Noi îl slujim pe Dumnezeu

şi nu ne putem ascunde de El nici în fapte,

nici cu gândul. Atunci când simţi că ai darul

de a-i sluji lui Dumnezeu, trebuie să te laşi

călăuzit de dragoste pentru El, trebuie să îi

urmezi cre din ţa...

„Să formăm cu toţii o mare
familie, o familie întru credinţă

şi Dumnezeu”
Interviu cu părintele Ionel Maftei, preotul paroh al Parohiei Giroc

Parohia Giroc are, începând cu 1 august 2012, un nou preot
paroh, în persoana părintelui Ionel Maftei. Pentru ca
girocenii să-l cunoască mai bine, am stat de vorbă cu domnia
sa, rugându-l să se prezinte enoriaşilor pe care îi păstoreşte
acum.
Ionel Maftei s-a născut în 15 septembrie 1970, la Timişoara.
Clasele primare le-a urmat la Şcoala din Săcălaz, treapta I a
liceului la Liceul Industrial nr. 1 din Timişoara, iar treapta a
II-a, la Liceul de Filologie-Istorie din Timişoara. A urmat
Facultatea de teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad şi are un masterat în teologie sistematică la Oradea. 
A fost hirotonit diacon în 19 iulie 1995, iar preot a fost hiro-
tonit o zi mai târziu, la Catedrala Mitropolitană din Timi -

şoara. 
Apoi, timp de patru ani, până în 1999, a slujit ca preot la Partoş.

Între anii 1999 şi 2011 a fost preot la Birda, iar între 2011 şi 2012 a slujit ca preot la
Biserica Dacia Timişoara. Părintele Ionel Maftei este căsătorit cu Daniela Florica şi
are două fetiţe, pe Lavinia Teodora şi Mădălina Ioana.
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- Aţi fost preot la Partoş şi Birda...
- La Partoş am participat la refacerea bise -
ricii, a mănăstirii şi a casei parohiale, afec-
tate după cutremurul din 1993. La Birda, de
asemenea, am contribuit la renovarea inte-
grală a bisericii cu Hramul Naşterea Maicii
Domnului, am cumpărat toate cele de tre-
buinţă: veşminte, sfintele vase, mochetă,
climă, sistem de încălzire centrală. La Sân-
 george, tot în Parohia Birda,
capela care era din pământ a
fost demolată, iar în locul ei,
în anul 2008, din mai până
în octombrie, am ridicat o
bise rică nouă, nu mare, dar
frumoasă, care a fost sfinţită
de ÎPS Paisie Lugojanul.

- Consideraţi că oamenii
sunt mai credincioşi decât
înainte de 1989?
- Am copilărit în comunism,
în anii când Sfânta Biserică
şi Credinţa erau oprimate.
Dar cine a vrut cu tot di-
nadinsul să meargă la Bise -
rică şi să creadă în Dumnezeu,
a făcut-o şi în acea perioadă.
După 1989 s-a simţit o apropiere de bise -
rică, s-au cons truit multe biserici noi, iar
oamenii care le trec pragul sunt mai mulţi...
Poate a contribuit la acest lucru şi faptul că
s-a reluat predarea religiei în şcoli, iar oa-
menii nu au mai fost obli gaţi să meargă du-
minica şi de sărbători la muncă.

- Ce veţi încerca să faceţi pentru enoriaşii
din Giroc?
- O să încercăm să oficiem în fiecare lună
Taina Sfântului Maslu, cu atât mai mult cu
cât suntem în anul Sfântului Maslu. Vom
face, de asemenea, săptămânal, câte o
Liturghie pentru copii, pentru a-L îm-
părtăşi pe Cristos în mod real şi practic. În
timp, vom căuta să alcătuim şi un cor de
copii pe lângă biserică şi aş dori să susţin în
continuare copiii care vin la cercul de pic-
tură religioasă de pe lângă biserica din
Giroc. Vedeţi, sunt vremile acestea de criză
şi, nu-mi place s-o spun, stăm destul de
prost cu banii la biserică.

- Cum aţi simţit enoriaşii din parohia
Giroc?

- Oamenii de aici sunt, în primul rând, buni
şi buni creştini. Am stat de vorbă cu foarte
mulţi dintre ei. Am încercat şi cred că am
reuşit să mă apropii de ei. Încerc să păstrez,
în acelaşi timp, tradiţia locului, pentru că
marea parte a enoria şilor sunt băştinaşi, dar

totodată încerc să-i atrag spre
biserică şi pe cei nou-veniţi
în localitate, să formăm cu
toţii o mare familie, o fami-
lie întru credinţă şi Dum-
nezeu. Pentru că
po meneam de tradiţii, am-
intesc aici Hramul bisericii
şi Rugile satului, sfinţirea
caselor la Bobotează sau
manifestările de Ziua
Crucii. Vom ţine, de aseme-
nea, slujbe specifice şi de
Ziua morţilor, iar în fiecare
an vom încerca să ţinem o
Liturghie specială pentru

cei cununaţi cu un an înainte,
pentru tinerii căsătoriţi. Spuneam că oa-
menii de aici sunt buni creştini, iar Bise ri -
ca este foarte frumoasă... Dar, din păcate, a
devenit prea mică. Populaţia din Giroc ap -
roape s-a triplat în ultima perioadă şi con-
tinuă să crească... Cred că localitatea are
nevoie de o Casă a Domnului mai mare,
pentru că de sărbători, la slujbe, lăcaşul
devine neîncăpător.

- Un mesaj pentru credincioşii din Giroc...

- O să-i slujesc cu dragoste şi credinţă atât
timp cât mă va lăsa Dumnezeu 
să-i duc spre credinţă şi mântuire, după
cum îmi va da înţelepciune şi putere. Eu mă
îndrept cu credinţă şi suflet deschis spre ei
şi, în acelaşi timp, îi rog să vină cu încredere
la Biserică, pentru că doar credinţa este
calea cea dreaptă.

A consemnat, Petru Vasile TOMOIAGĂ
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U
n Giroc de cinci stele! Aşa poate fi
caracterizată prestaţia reprezen-
tanţilor noştri la cea de-a şasea ediţie

a tradiţionalului Festival-concurs „Lada cu
zestre”, organizat an de an de către Centrul
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi
Consiliul Judeţean Timiş. Girocul şi
Chişoda au avut reprezentanţi la toate
secţiunile festivalului, iar aceştia au fost răs-
plătiţi, în marea lor majoritate, cu premiile
I. De departe comuna care a arătat că aici se
păstrează şi se duc mai departe cu sfinţenie

tradiţiile, portul şi cântecul popular
bănăţean, Girocul a primit nu doar
aprecierile juriului, ci şi pe cele ale celorlalte
comune care au participat la fazele zonale şi
la finala concursului. „Tot Girocu-i
fruncea!”, a exclamat, în ziua spectacolului
de gală, unul dintre oamenii aflaţi în sală,
iar afirmaţia sa este cât se poate de corectă.
Reprezentanţii noştri au fost, de departe,
cei mai buni, aşa cum au fost la toate ediţi-
ile la care au participat până acum. După
patru titluri consecutive, am fost nevoiţi,
conform regulamentului, să stăm un an în
afara competiţiei. Am revenit însă parcă şi
mai puternici şi am arătat că locul Girocu-
lui nu poate fi altul decât cel dintâi.
Pentru ediţia din 2012 urcuşul a început în
primăvară, la una dintre fazele zonale ale
„Lăzii cu zestre”, ţinută chiar la Giroc. In

corpore, cei care au participat sub stindar-
dul comunei s-au calificat în marea finală,
care s-a derulat, în două etape, la Timişoara.
Toamna a fost una rodnică din acest punct
de vedere pentru giroceni. Aceştia au făcut
spectacol la toate secţiunile. Astfel,
dansatorii, de la cei mai mici, la tineri şi
vârstnici, meşteşugarii, pictorii – la fel, de la
copiii de la cercul de pe lângă Bise rica „Sfân-
tul Di mitrie”, la pic-
torii de icoane –
făurarii de obiecte
artizanale, co  lec -
ţio narii de cos-
 tume populare,
cărţi, reviste sau
fotografii vechi,
gospodinele şi
gos podarii care au
prezentat tradiţii
culinare din Gi -
roc, so liştii vocali şi
ins trumentişi, gru-
purile ins tru men -
tale, taraful, corurile –
Giroceana şi ce al Bisericii Ortodoxe „Sfân-
tul Dimitrie” – fanfara, trupa de teatru, toţi
laolaltă au contribuit şi la succesul din acest
an al Girocului.
Scena spectacolului de gală a fost, aşadar,
din nou acaparată de reprezentanţii noştri,
cărora organizatorii Festivalului-concurs
„Lada cu zestre” le-au înmânat trofeul
suprem şi în 2012. A fost răsplata muncii nu
doar a celor care s-au prezentat în festival,
ci şi a autorităţilor locale din Giroc, a Con-
siliului Local Giroc şi a domnului primar
dr. Iosif  Ionel Toma, care au înţeles că iden-
titatea culturală a acestor locuri este cartea
de vizită a aşezării noastre şi că fără această
identitate riscăm să ne pierdem tradiţiile,
portul, graiul şi cântecul. 

Tot Girocu-i fruncea!
Comuna noastră a câştigat, pentru a 5-a oară, Marele Premiu

al Festivalului-concurs „Lada cu zestre”
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„Lada cu zestre” – manifestare unică
în peisajul cultural românesc

S
tând de vorbă cu domnul Ing. dipl.
Răzvan Hrenoschi, şef Serviciu Re-
laţii Publice la Consiliul Judeţean

Timiş, ca reprezentant al instituţiei care,
alături de Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş, este organizator al Festi-
valului-concurs „Lada cu zestre”, acesta
ne-a declarat: „Ca urmare a aprobării
strategiei culturale a judeţului Timiş pen-
tru perioada 2009-2013, continuare a
strategiei culturale 2002-2009, unul din-
tre principalele obiective a fost acela al
menţinerii, conservării şi transmiterii fol-
clorului timişean. Una dintre acti vităţile
prin care 
s-au putut atinge aceste obiective este Fes-
tivalul-concurs Lada cu zestre, aflat în
2012 la ediţia a şasea. Regulamentul con-
cursului a cunoscut an de an îmbunătăţiri
şi a reuşit să dezvolte şi să menţină calita-
tiv această manifestare unică în peisajul
cultural românesc. Comuna Giroc a fost
una dintre animatoarele importante ale
festivalului, reuşind, prin efortul pri-
marului Iosif Ionel Toma, al Consiliului
Local Giroc şi al cetăţenilor din localitate
să ridice ştacheta în toate domeniile pro-
movate în acest festival. Nu trebuie să evi -
denţiem doar acti vitatea formaţiei de
dansuri, care este cea mai bună formaţie de
amatori din judeţ, ci trebuie subliniate
eforturile depuse şi în celelalte secţiuni, în
care vârful de lance l-au reprezentat
locuitorii din Giroc, îndrumaţi 
direct de factorii de decizie în domeniul
cultural. Astfel, s-au dezvoltat activitatea
corurilor, a cercului de pictură, colecţiile
de picturi, fotografii, costume şi unelte
tradiţionale, prepararea de mâncăruri
tradiţionale în forma lor autentică. Foarte
important rămâne saltul calitativ la
nivelul întregii activităţi culturale, lucru
care nu s-ar fi realizat fără implicarea
Consiliului Local şi fără aportul direct al
domnului primar Iosif Ionel Toma”.

Vasile TOMOIAGĂ
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Simpozion Internaţional
“Istorie şi cultură în Banat”

Giroc, 1-2 noiembrie 2012

David Voniga -
(1867-1933)

D
avid Voniga, preot şi publicist, 
s-a născut la 8 septembrie 1867,
în localitatea Gyula (Ungaria).

A activat pe plan cultural-spiritual, evi-
denţiindu-se ca unul dintre

cei mai productivi pub-
licişti şi scriitori bise -

riceşti. A colaborat şi
a editat mai multe
publicaţii: Foaia de
duminică (Ti mi -
şoara, 25 decem-
brie 1893/6

ia nuarie 1894 – 29
decembrie 1896/10

ia nua rie 1897), Tri-
buna poporului (Arad, 25

decembrie 1896/6 ianuarie 1897 – 25
februarie/10 martie 1912); Lumina
(Gyula, decembrie 1894/15-28 iunie
1895), editor şi proprietar în colaborare
cu dr. Elefterescu; Controla (Timişoara,
31 martie 1895/29 decembrie 1904 şi 25
decembrie 1905/13 ia nua rie 1907), Re-
vista preoţilor (Timişoara, 1/14 ianuarie
1910 – 24 decembrie 1918/5 ianuarie
1919), redactor responsabil, proprietar şi
editor; Luminătorul (Timişoara, după
război), ş.a. A trecut la cele veşnice în
anul 1933 şi este înmormântat în cimi-
tirul din Giroc.

P
rima ediţie a Simpozionului Internaţional
„Istorie şi cultură în Banat” s-a derulat în
zilele de 1 şi 2 noiembrie, la Giroc, luc -

rările acestuia fiind găzduite de Hotelul Trio
din localitate. Manifestarea a fost organizată de
Primăria şi Consiliul Local Giroc, Institutul de
Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei
Române, filiala Timişoara, Societatea Enciclo-
pedică a Bana tului, Asociaţia Culturală „Da vid
Voniga” din Giroc şi Institutul de Cultură al
Românilor din Voivodina, Zrenianin.
Simpozionul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: is-
torie (cu subsec ţiu nile istorie medievală, isto-
rie modernă şi contemporană şi istoria bisericii)
- moderatori: Dumitru Ţeicu, Ioan Haţegan,
Ioan Munteanu, Nicolae Boc şan, rector al Uni-
versităţii  “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca,
Vasile Petrica, Pavel Vesa; secţiu nea cultură -
moderatori: Costa Roşu, Angela Dumitrescu,
Viorel Bol dureanu, Carmen Albert; masă ro-
tundă - moderator Crişu Dascălu; secţiunea lite-
ra tură şi presă - mode ratori: Doina
Bogdan-Dascălu, Ioan David, Virgil Vintilescu
şi Marina Puia Bădescu.
Deschiderea Simpozionului Internaţional “Is-
torie şi cultură în Banat” a fost precedată de un
Te Deum la Biserica Ortodoxă din Giroc, ofi-
ciat de un  sobor de preoţi alcătuit din pro-
topopul Ioan Munteanu, preoţii parohi Ionel
Maftei - Giroc, Traian Debucean - Chişoda  şi
preoţii Daniel Mateia şi Alin Cristian Scridon.
Lucrările simpozionului au fost des chise cu o
urare de bun-venit adresată oaspeţilor de către
primarul comunei Giroc, dl dr. Iosif Ionel
Toma. Au mai vorbit consilierul judeţean
Cătălin Tiuch, care a transmis salutul preşedin-
telui CJT, Titu Bojin, iar apoi au rostit alocu ţiu ni
Viorel Dorel Cherciu (Asociaţia Culturală
„David Voniga”), Crişu Dascălu (Institutul de
Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei
Române, filiala Timişoara), Nicolae Bocşan
(rectorul Universităţii „Babeş - Bolyai”, Cluj-
Napoca) şi Costa Roşu (directorul Institutului
de Cultură al Românilor din Voivodina, 
Zrenia nin).
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A
fost una dintre cele mai bune sesiuni
ştiinţifice dedicate Banatului în ultimii
ani şi la care am asistat. Au fost partici -

panţi de primă mărime din România şi Voivo-
dina. A fost acoperită o tematică variată
dedicată istoriei, culturii, poeziei şi literaturii
bănăţene. Totul a fost posibil cu sprijinul ne-
mijlocit al Consiliului Local şi al primarului
Iosif Ionel Toma, în mod deosebit al Institu-
tului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al
Academiei Române, filiala Timişoara, al altor
instituţii din România şi cu participarea unei
importante delegaţii a românilor din Voivo-
dina, conduşi de Costa Roşu, directorul In-
stitutului de Cultură al Românilor din
Zrenianin.
A fost o reuşită manifestare ştiinţifică, prin
ineditul informaţiei, a conţinutului. Toate
acestea denotă că şi într-o localitate precum
Girocul se poate face cultură la cel mai înalt
nivel.

Nicolae Bocşan, rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

D
acă ar fi să spun de felul în care acest
simpozion a ajuns să se desfăşoare la
Giroc corect ar fi să spunem că

Girocul ne-a ales pe noi. În urma unei dis-
cuţii purtate cu domnul primar Iosif Ionel
Toma, am cons tatat interesul pe care domnia
sa îl poartă fenomenului cultural şi dorinţa pe
care o are ca în localitatea în care este edil să
se desfăşoare acest simpozion. Pe de altă
parte, şi noi eram interesaţi să vorbim despre
cultura din Banat şi să aducem laolaltă oa-
meni de ştiinţă şi de cultură din zona noastră.
Au răspuns apelului nostru 70 de partici-
panţi, din 17 localităţi, iar 11 colegi au venit
din Serbia, din Banatul sârbesc. Aşadar, sim-
pozionul a avut un caracter internaţional încă
de la prima sa ediţie.
În cadrul secţiunilor simpozionului, timp de
două zile, au fost prezentate comunicări de un
standard calitativ remarcabil, pe care, în
prima parte a anului viitor, le vom publica.
În ceea ce-i priveşte pe participanţii din ţară,
aceştia au reprezentat mari centre univer-

sitare, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Timi -
şoara, Reşiţa, Arad, Deva, Lugoj sau
Caransebeş, dar şi puternice centre culturale
rurale cum ar fi Girocul sau Comloşul.
Pentru că aminteam de Giroc, acesta are o
echipă redutabilă de profesori, care au
prezentat lucrări deo sebite, legate de tradiţia
locală.
Evident, au venit toţi cei care au crezut că au
ceva de ascultat din tot ceea ce am prezentat şi

chiar dacă nu au fost în număr mare, au fost
cel puţin interesaţi. Scopul simpozionului
este acela de a coagula forţele ştiinţifice şi cul-
turale în ceea ce priveşte Banatul, să ne unim
forţele şi peste doi ani să organizăm un con-
gres al spiritualităţii bănăţene, care să fie o
oglindă mai fidelă a ceea ce s-a făcut şi a ceea
ce urmează să se facă.  Intenţiile noastre s-au
întâlnit cu dorinţele celor de la Primăria
Giroc, dar nu a fost doar atât. Ne-au pus la
dispoziţie un spaţiu corespunzător unde să ne
putem desfăşura activităţile şi ne-au creat
condiţii optime de lucru. Sunt diverse crize,
dar sperăm că vom găsi oameni inimoşi care
ne vor ajuta să publicăm volumul care va
cuprinde lucrările prezentate aici.  Cultura
are o mare calitate, aceea de a ţine, de a se per-
petua. Este o operă de pedagogie la care 
ne-am angajat. Şi ea este foarte importantă şi
pentru tineri.

Prof. Crişu Dascălu, directorul Institutului
de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al 
Aca de  miei Române, filiala Timişoara

Gânduri ale participanţilor
la simpozion
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F
oarte original, cu mai multe conţinu-
turi: pe lângă simpozionul propriu-zis,
au fost activităţile pe secţiuni şi mani-

festări adia cente atât de folositoare pentru noi.
Am avut posibilitatea să lansăm o parte din
producţia editorială din acest an, şi anume
patru cărţi care au ieşit de sub tipar în urmă
cu câteva zile. Am prezentat aceste volume,
dar şi activitatea editorială, rodul
cercetărilor noastre în teren, pe tema trecu-
tului cultural şi istoric al românilor din Ba-
natul sârbesc. În cele trei secţiuni ale
simpozionului s-a întâmplat aproape ace-
laşi lucru. Cei zece participanţi la simpozion
care au făcut parte din dele gaţia in s ti tutului
au susţinut comunicări pe aceeaşi temă: noi,
românii din Voivodina. Trebuie să spun că
noi, cei de la Institutul de Cultură al Ro -
mânilor, am fost onoraţi şi de faptul că, iată,
ni s-a oferit privilegiul să fim coorganiza-
tori ai acestei reuniuni ştiinţifice. O aseme-
nea reuniu ne organizăm şi noi, în
Voivodina, împreună cu organizatorii sim-
pozionului de la Giroc, concret, cu Institu-
tul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al
Academiei Române, filiala Timi şoara, tema
fiind literatura şi proza din Banat. Aş evi-
denţia condiţiile în care s-au desfăşurat lu-
crările simpozionului de la Giroc, unde am
fost foarte bine primi ţi de oamenii locului.
Aici există condiţii optime pentru desfăşu-
rarea unei asemenea manifestări ştiinţifice.

Costa ROŞU, directorul Institutului de 
Cultură al Românilor din Voivodina

S
impozionul „Istorie şi cultură în
Banat”, ediţia I, s-a axat pe câteva
probleme, şi anume expunerea celor

mai noi volume, apoi a fost secţiunea de is-
torie - cu trei componente – medievală,
modernă şi contemporană şi istoria bise -
ricii, cea culturală şi cea dedicată presei şi
literaturii. S-au dezbătut probleme dintre
cele mai interesante din trecut şi prezent.
Au fost prezentate aspecte atractive şi care
interesează pe orice intelectual.
Fiecare participant, din iniţiativă proprie şi
în cadrul preocupărilor personale, şi-a
prezentat comunicarea. Pentru că amin -
team de comunicări, remarc faptul că aces-
tea au fost tratate ştiinţific, cu o largă
posibilitate de investigaţii, care nu se găsesc
în literatura obişnuită contemporană. Au
fost readuse în discuţie situaţii uitate şi ig-
norate din trecut, au fost prezentate 
dezlegări şi încercări de a pătrunde în sfera
necunoscutului. Un aport deosebit în

această diversitate şi l-a adus dl prof. Crişu
Dascălu, conducătorul Ins titutului de
Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Acade-
miei Române, fi liala Timişoara. O con-
tribuţie deosebită şi-a adus-o şi prof. univ.
Nicolae Bocşan, rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
Nu în ultimul rând, merite deosebite revin
Primăriei comunei Giroc, domnului primar
Iosif Ionel Toma, care au asigurat partici-
panţilor condiţii excepţionale şi au găsit şi
prilejul potrivit pentru a-l evoca pe erudi-
tul preot David Voniga.
Personalităţile sosite din Voivodina, Ba-
natul sârbesc, au prezentat o interesantă
paletă de publicaţii, prin care şi-au arătat
ataşamentul faţă de ţara lor mamă.
Hotelul „Trio” ne-a impresionat cu mo der -

nismul său, atât în ceea ce priveşte cazarea,
cât şi în desfăşurarea unor manifestări de
acest gen. Şi, cel mai important lucru este
faptul că lucrările prezentate în cadrul sim-
pozionului vor fi publicate.

Vasile PETRICA, conferenţiar universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” – Reşiţa, secţia

filologie, fost protopop în Reşiţa vreme de 32
de ani

A
fost o sesiune de comunicări foarte
bine organizată, o reuşită din punct
de vedere al conţinutului, al struc-

turării secţiunilor. Lucrările prezentate au
fost de foarte bună calitate, multe dintre ele
aducând contri buţii istorio grafice însem-
 nate. Este lăudabil faptul că o localitate pre-
cum Girocul a reuşit să organizeze un
simpozion de asemenea dimensiuni şi de o
aşa calitate.
Lucrarea despre Giroc pe care am prezentat-o
cred că aduce multe lucruri noi.

Prof. univ. Ioan MUNTEANU
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C
a în fiecare an, odată cu sărbătoarea
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, protectorul Bise-

 ricii ortodoxe din comuna noastră, a fost
sărbătorit hramul bisericii - Ruga din
Giroc. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi
Maximian Galeriu şi era fiul voievodului
cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de
părinţii săi, de frica cruntelor prigoane îm-
potriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în
cămara cea ascunsă a palatului lor toate
tainele sfintei credinţe, luminându-i
cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus
Hristos, precum şi milostenia cea către
săraci, săvârşind, adică, faceri de bine celor
ce trebuia. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut ade-

vărul din cuvintele părinţilor săi, dar, mai
ales, a început a lucra într-însul darul lui
Dumnezeu. 
Şi tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciu -
nea, urcând ca pe o scară, din putere în 
putere. 
Când părinţii lui Dimitrie s-au dus din
vremelnica viaţă, el a rămas moştenitor nu
doar al multor averi, ci şi al bunului nume al
părinţilor lui. Maximian împăratul,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut
voievod în locul tatălui său. Şi a fost primit
Sfântul cu mare cins te de cetăţeni, iar el
cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi
aducând pe mulţi la Hristos. 

Rugă la Giroc
Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Mare Mucenic

Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Ca în alte câteva biserici din judeţul
Timiş, şi Biserica Ortodoxă din Giroc
are hramul Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Mo-
mentul prăznuirii hramului a fost
considerat, întotdeauna, ca un eveni-
ment în care se celebrează ziua de
naştere a acestei biserici, moment
marcat prin rugăciuni speciale,
potrivite praznicului. Şi dacă oa-
menii veneau să se roage Sfântului
care ocroteşte acea biserică şi implicit
pe toţi cei din comunitatea res pectivă, ei
se îndemnau şi se invitau chemându-se la rugăciune. 
Iar bucuria de a prăznui hramul unei biserici se răsfrânge întotdeauna şi în sufletele
celor care sunt legaţi spiritual de aceasta, oamenii, care au transpus bucuria şi în rugă-
ciunea lor de la biserică şi de acasă şi au aşezat-o în cântul, jocul şi portul popular. Este
de folos ca atunci când ne îndreptăm paşii spre Ruga din localitatea noastră să nu uităm
ca, înainte de a merge la jocul şi la voia bună întreţinute de lăutari, Ruga să o petrecem
la biserică, pentru că de acolo trebuie să înceapă orice Rugă(ciune).
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Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat
foarte tare. Dimitrie, fiind întrebat de sunt
adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns
cu îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a
defăimat înc hi narea păgânească. Împăratul a
po runcit să-l închidă în temniţă după care a
trimis ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu
suliţele pe Sfântul, în temniţă. Şi aceasta,
făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat suf-
letul în mâinile lui Dumnezcu. Şi s-au făcut la
moaştele lui multe minuni şi prea slăvite tămă-
duiri.
O toamnă blândă, cu un octombrie cald şi lu-
minos, a făcut ca praznicul din 2012 să fie mai
frumos ca oricând, la el participând numeroşi
giroceni, rude şi prieteni ai acestora.  Ruga de
la Giroc a început la ora 10, la Biserica Orto-
doxă din localitate, cu Sfânta Slujbă  dedi cată
Sfântului Mare Mucenic Dimi trie, Izvorâ-
torul de Mir, ocrotitorul bisericii girocene.
Slujba de sărbătorire a hramului a fost oficiată
de un sobor de preoţi alcătuit din preotul paroh
Ionel Maftei şi preo ţii Daniel Mateia şi Alin
Scridon, iar Naşii Rugii au fost familia Petcu -
Petrică şi Alina. În timpul slujbei celor trei
preoţi, corul bise ricii din Giroc a dat răspun-
surile liturgice, cântând pentru numeroşii lo-
calnici şi oaspeţi prezenţi. De remarcat
rămâne faptul că la Rugă au fost prezenţi
foarte mulţi copii. Şi am putea spune că Dum-
nezeu a fost alături de giroceni la Rugă,
deoarece vremea a fost deo sebit de frumoasă şi
prielnică sărbătorii. 
După slujba dedicată Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, preotul paroh
Ionel Maftei a rupt colacul rugii şi a mulţumit
naşilor rugii. După tradiţie, celor prezenţi li 
s-a împărţit colac, sandvişuri, cozonac şi su-
curi. Astfel, Ruga a fost sărbătorită  în ade-
vărat spirit creştin,  pentru a ne înţelepţi şi a
ne apropia de Hristos Domnul, pentru a aduce
slavă lui Dumnezeu.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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L
a Grădiniţa P.P. Giroc a avut loc, în
data de 9 noiembrie 2012, imple-
mentarea Proiectului educaţional

„De la copii la copii”, activitate la care au
parti ci pat educatoarele de la grădiniţele din
Ciacova, Cebza, Obad, Macedonia şi
Petroman şi domnul director profesor Bog-
dan Seculici, de la Liceul „Alexandru  Mo-
cioni”. Proiectul a fost prezentat de
doamnele educatoare Florentina Albu şi
Carmen Loghin, de la Grădiniţa din Cia-
cova. Acesta are ca scop promovarea imagi -
nii celor două grădiniţe şi a zonelor în care
locuiesc copiii, precum şi realizarea unui
schimb de experienţă.
În cadrul proiectului s-au propus ca obiec-
tive: do rinţa de a lega prietenii cu alţi copii
şi de a cunoaşte oameni şi locuri noi; să
manifeste  o atitudine pozitivă în relaţiile cu
copiii dintr-o altă grădiniţă, să comunice
impresii, să reali zeze un album cu lucrări şi
poze primite de la grădiniţa parteneră.
După ce a fost prezentat programul de ac-
tivităţi, colegele noastre au vizitat grădiniţa
noastră, Grădiniţa P.P. Chişoda, Şcoala
Gimnazială Giroc, Şcoala „Iosif Cioroga-
riu” din Chişoda,  sala de sport, fiind îndru-
mate de dl director profesor dr. Petrişor
Dorin Treta şi dna profesor Marieta Deneş,
director la Şcoala „Iosif Ciorogaru”, dna
Ileana Cionca - cadru coordonator la Gră-

diniţa P.P. Chişoda.
După vizitarea instituţiilor din comuna
noastră, s-au purtat discuţii referitoare la
activitatea pe care o desfăşurăm cu preşco-
larii, s-au făcut aprecieri la adresa celor

două instituţii preşcolare.
În încheiere, dl director Bogdan Seculici a
adresat mulţumiri conducerii şcolii noastre
şi felicitări tuturor celor care se implică în
asigu rarea condiţiilor excelente în care îşi
desfăşoară preşcolarii activităţile. Dl direc-
tor prof. dr. Petrişor Dorin Treta a mulţu-
mit Primăriei şi Consiliului Local pentru
implicarea în tot ceea ce înseamnă proces de
învăţământ şi educaţie în comuna noastră.

Cadru didactic coordonator, 
Lenuţa TERTECI

„De la copii la copii”
Proiect educaţional între Grădiniţa P.N. Ciacova şi Grădiniţa P.P. Giroc
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Corul Catedralei Ortodoxe Române din Vâr-
şeţ a fost prezent în comuna Giroc, pentru o
întâlnire cu enoriaşii şi corul Bisericii Orto-
doxe Române  din Chişoda, precum şi cu
membrii Coralei Giroceana, condusă de Mir-
cea Sturza. Oaspeţii au fost primiţi cu multă
căldură şi prietenie de către credincioşii chi-
şozeni şi au fost întâmpinaţi de
preoţii Traian şi Dragoş Debu -
cean, de la Biserica Ortodoxă
din Chişoda. Prezenţa oaspeţi-
lor din Serbia a venit ca răspuns
la o vi zi tă efectuată, recent, la
Vârşeţ, de către preotul bisericii
chişozene, Traian Debucean, şi
Corala Giroceana, o formaţie
care, deşi tâ nără, este binecu-
noscută de-acum în domeniul
mu zicii corale religioase, în
special, şi al muzicii corale, în
gene ral.
În fruntea coriştilor de la Cate-
drala Ortodoxă Română din
Vârşeţ au fost preotul Adrian
Boba, preotul administrator al
Ca tedralei, Ionel Bocşan, pre-
şe dintele Consiliului Parohial
Ortodox Român din Vârşeţ, preo-
tul Ioan Brânzei şi preotul Mircea Mun teanu,
misionari români la bise rica din Serbia, epi-
tropul Traian Tudoran, precum şi Cristian
Băbuţ şi Mile Cugia, dirijorii Corului Biseri-
cii Ortodoxe Române din Vârşeţ. Acest cor va
purta în viitor  numele marelui compozitor
bănăţean Ion Vidu.
Preotul Mircea Munteanu este, de un an, mi-
sionar la Vârşeţ, misiune pentru care a primit
binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Lucian
Micu, episcopul Caransebeşului, iar preotul
Ioan Brânzei, pensionar, se află la biserica din
Vârşeţ prin binecuvântarea Mi tropolitului
Banatului, dr. Nicolae Corneanu, şi, ambii, au
primit binecuvântarea Prea Sfinţitului Daniil,
Patriarhul Serbiei. 
Corala Giroceana a fost în mai multe rânduri

să cânte la Catedrala Ortodoxă Română de la
Vârşeţ, iar sârbii au răspuns acestor vizite. 
La sfârşitul slujbei de la Chişoda, oaspeţii
sârbi au înmânat preotului Traian Debucean,
parohul bisericii chişozene, daruri pe care le-
au adus din Serbia cu acest prilej, printre care
şi un tablou reprezentând Catedrala Orto-

doxă Ro mână de la Vârşeţ. Un ta-
blou ase mănător a fost înmânat

şi domnului primar al comu-
nei Giroc, dr. Iosif  Ionel
Toma, cu pri lejul primirii
acestei delegaţii la sediul ad-
ministrativ al comunei, în
„Sala Roma nă”. Primarul co-
munei Gi roc i-a primit cu
multă căldură şi prietenie pe
oaspeţi. 
„Iată cum muzica devine lian-
tul care uneşte două comuni-
tăţi, limbajul comun între
două ţări vecine şi, mai ales,
fiind vorba de muzica biseri-
cească, mijlocul prin care se
unesc fraţii în Domnul şi fraţii
de-o parte şi de alta a graniţei.

În această frăţească întâlnire ei
au adus mărire şi slavă Dumne-

zeului nostru, prin cântări şi rugăciuni co-
mune. Doresc sincer ca aceste acţiuni, care
s-au limitat până în prezent doar la muzică re-
ligioasă, să fie extinse la alte manifestări, cul-
turale şi sportive, pentru că la Vârşeţ sunt
foarte mulţi români şi e bine să arătăm, nu
doar prin vorbe, ci prin acţiuni concrete, prin
fapte, că ei nu au fost uitaţi. 
Ne leagă de Serbia trecutul nostru istoric, iar
de românii de acolo ne desparte doar o graniţă
care, iată, poate fi lesne trecută, cum a fost şi
acum. Prin vizitele reciproce ale celor două
coruri s-a întărit prietenia dintre cele două lo-
calităţi şi sunt convins că putem face mai mult
în acest sens”, a precizat edilul localităţii
Giroc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Români cu români şi-au
dat mâna şi s-au rugat

Strânsa colaborare între Corala Giroceana şi Corul Catedralei Ortodoxe
Române din Vârşeţ a întărit prietenia dintre locuitorii celor două aşezări
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D
uminică, 18 noiembrie, la Biserica Or-
todoxă din Chişoda s-a petrecut un
moment de o înaltă încărcătură su-

fletească. Lăcaşul nostru a fost vizitat de
corul catedralei Bisericii Ortodoxe Române
din Vârşeţ, Serbia, cor ce s-a rugat împreună
cu credincioşii veniţi la biserică şi care a dat
şi răspnsurile la liturghia din acea zi. Însă
corul nu a venit fără păstorii spiritualii şi
astfel că la liturghia din duminica aceea ne-
am bucurat cu toţii de o adevărată rugăciune
frăţească, întrucât alături de preoţii din
Chişoda s-au rugat şi preo ţii de la catedrala
românească din Vârşeţ, părintele Ioan Brân-
zei şi părintele Adrian Boba. 
A fost un moment deosebit de înălţător
când s-au adunat pentru rugăciune şi îm-
preună-slujire preoţii şi corurile de la cele
două biserici. Întotdeauna am considerat că
rugăciunea înălţată către Dumnezeu este
precum vocea unui copil care Îl strigă pe
Tatăl său. Dacă această voce este lipsită de
credinţă sau de putere, este foarte slabă şi
uneori chiar şi adierea uşoară a unui gând
trecut prin minte o face să piară şi să se
stingă. Dar, dacă această voce este formată
din strigătele mai multor copii, aceasta de-
vine mai puternică şi se poate face mai bine
auzită. La fel s-a întâmplat şi la biserica din
Chişoda, unde, alături de localnici, au venit
să înalţe rugăciuni către Dumnezeu şi ro-
mânii din Banatul sârbesc; români a căror
inimă s-a încins de emoţia revenirii pe pă-
mântul străbunilor şi de ru găciunea rostită
pe locul unde odinioră strămoşii se rugau
către acelaşi Dumnezeu. Această emo ţie a
revenirii şi a regăsirii nea mului a fost trans-
misă şi credincioşilor din Chişoda, dintre care
unii au avut sentimentul că parcă s-au reîntâl-
nit cu fraţii până odinioară pierduţi.
Şi dacă rugăciunea noastră, a românilor din
România, de multe ori este înmuiată de lunga
şedere pe pământul strămoşesc, nu în acelaşi
fel se înalţă şi rugăciunea românilor ce trăiesc
printre străini. Atunci când aceştia s-au rugat,
ai simţit cum parcă în ruga lor frământarea
sufletească se împ leteşte ca o funie groasă cu
iubirea şi cu dorul de neam şi de ţară. Proba-
bil că dacă vreodată se va stinge şi ultima
scânteie a iubirii de neam în suf letul ultimu-
lui român din România, nu va însemna că
aceasta s-a pierdut, căci cu siguranţă această

scânteie a iubirii gliei româneşti şi a respec-
tului faţă de tricolor se păstrează ca o comoară
vie în sufletele românilor din pământ străin. 
A fost o experienţă deosebită, care ne-a hră-
nit atât sufletul, cât şi inima. Nădăjduim că,
în viitor, Dumnezeu va face din nou posibilă
unirea într-o rugăciune fierbinte a românilor
de pretutindeni.

Preot, Traian DEBUCEAN
Preot, Dragoş DEBUCEAN

O întâlnire de suflet
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O bancnotă de un leu şi una de cinci
sute sute de lei se întâlnesc:

- Şi... ce-ai mai făcut?, întreabă cea
de un leu.

- Eh, păi prin cazinouri, am fost şi
într-o croazieră pe Dunăre, m-am plim-
bat apoi cu o tipă bună prin mall-urile
din Bucureşti, am fost şi prin provincie
la Pietroasele, am fost şi pe la munte, 
de-astea... Tu, care mai e viaţa ta?

-  Mmm, cele obişnuite... bise rică,
biserică, biserică...

***
O femeie în farmacie:
- Aveţi ceva ieftin şi eficient pentru

slăbit?
- Da, avem, plasture.
- Şi unde se pune?
- Pe gură!

***
Într-o dimineaţă, în timp ce luau

micul dejun, o femeie i-a spus soţului
său:

- Fac pariu că habar n-ai ce zi e
astăzi.

- Cum să nu ştiu?, o întrebă el indig-
nat. Cum crezi că aş fi putut uita? După
ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă şi
a plecat la lucru.

La ora 10 dimineaţa sună cineva la

uşă. Femeia deschise şi primi o cutie
plină cu trandafiri roşii.

La prânz primi o cutie din bom-
boanele ei preferate de ciocolată, iar mai
târziu un butic îi livra o rochie creeată
de un designer.

Femeia de-abia aştepta să se întoarcă
soţul ei acasă.

- Prima dată florile, după aceea cio-
colata şi în cele din urmă rochia!, 
exclamă ea entuziasmată. N-am petre-
cut niciodată într-un mod mai fascinant
Ziua Mediului!

***
AVOCATUL : Această astenie

gravă vă afectează memoria?
MARTORUL : Da
AVOCATUL : În ce fel vă afectează

memoria?
MARTORUL : Uit
AVOCATUL : Uitaţi? Ne puteţi da

un exemplu de ceva pe care l-aţi uitat?  

***
AVOCATUL : Doctore, e adevărat

că dacă o persoană moare în somn, nu-şi
va da seama de treaba asta până a doua zi
dimineaţa?

MARTORUL : E adevărat că dum-
neata chiar ai trecut examenul de barou?

***
AVOCATUL : Eraţi de faţă când 

v-a fotografiat?
MARTORUL : Glumiţi?
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Balanţă
((2244  sseepptteemmbbrriiee  --  2233  ooccttoommbbrriiee))

Dragoste
şi cuplu

Î
n general, viaţa ta

amoroasă va fi

bună. Te vei afla

într-o poziţie care te va

ajuta să-ţi înţelegi par-

tenerul şi relaţiile mult

mai bine. Magia dra-

gostei te va ţine în

mreje. Evită pe cât po-

sibil să faci greşeli ma-

jore în relaţie.

Munceşte înspre ar-

monizarea relaţiei cu

partenerul tău. Dacă

eşti singur, anul acesta

îţi va aduce multe în-

tâlniri de socializare

care te vor ajuta să-ţi

găseşti jumătatea.

Dacă te afli deja într-o

relaţie, această pe-

rioadă te va ajuta să fii

mult mai deschis şi să

depăşeşti diferenţele

care pot aparea în rela-

ţia ta.

Sănătate

A
nul 2013 va

aduce o nouă

rază de energie

în viaţa ta. Ritmul

tău metabolic va fi la

cote mari. În dome-

niul sănătăţii, aceasta

va fi o perioadă de

dezvoltare pozitivă.

Este posibil să ai câ-

teva dereglări diges-

tive şi nervoase, însă

îţi vei reveni repede.

Este momentul când

trebuie să iei decizii

majore în ceea ce pri-

veşte regimul ali-

mentar şi activitatea

fizică. Planetele sunt

favorabile, ceea ce în-

seamnă că vei fi în

formă maximă tot

timpul anului, însă

nu sunt excluse unele

probleme de sănă-

tate.

Bani şi
carieră

A
nul acesta, din punct de
vedere financiar totul va
merge ca pe roate. Tran-

formi în aur tot ce atingi, cu alte
cuvinte, tot ce întreprinzi se ter-
mină într-o notă pozitivă. Este
posibil ca ocazional să apară
unele probleme financiare, însă
nu trebuie să te îngrijorezi, de-
oarece nu vor fi grave. Proiectele
tale se vor finaliza cu bine. Când
vine vorba de bani, să nu te în-
crezi în cei din jurul tău.
Anul acesta este un an în care
abilităţile profesionale îţi vor fi
testate. Vei ieşi cu bine din
aceste încercări. De asemenea,
există posibilitatea de a culege
roadele muncii depuse până
acum. Nu sunt exc luse promo-
varea şi mărirea de salariu. Vei fi
apreciat pentru munca depusă la
serviciu. Munca în echipă te
avantajează. Maximizează po-
tenţialul muncii în echipă şi
pentru îndeplinirea ambiţiilor
personale. De asemenea, se pot
ivi oportunităţi pentru urmarea
unor studii superioare.



248

Scorpion
((2244  ooccttoommbbrriiee  --  2222  nnooiieemmbbrriiee))

Dragoste
şi cuplu

Î
n acest an vei avea

parte de multe

aventuri. Relaţia

ta amoroasă va cu-

noaşte aspecte pozi-

tive. Vei putea să

comunici mai bine cu

partenerul tău. Se

prevede armonie

perfectă şi nu vei în-

tâmpina situaţii je-

nante în ceea ce

priveşte relaţiile tale.

Ai nevoie de mai

mult romatism şi in-

timitate în relaţia ta,

pentru a-l atrage pe

partener.

Sănătate

Î
n acest an vei fi

predispus la

unele pro-

bleme de sănătate.

Ai grijă de tine şi

evită orice impru-

denţe în ceea ce

priveşte sănătatea

ta. De asemenea,

eşti susceptibil la

unele probleme

dentare. La finele

anului vei avea

unele probleme de

sănătate, care pot

fi evitate urmând

un regim adecvat.

Dacă ai grijă de

tine, nu vei duce

lipsă de energie.

Bani şi 
carieră

A
i grijă să nu te aventurezi în

orice cheltuieli extravagante

în acest an. Trebuie să-ţi con-

trolezi din când în când impulsul de

a face cumpărături. Vei atrage afa-

ceri bănoase. Şi creativitatea ta te va

ajută să câştigi bani. Nu te deda la

prea multe speculaţii în această pe-

rioadă, deoarece există riscul ca la

finele anului să ajungi pe nisipuri

mişcătoare financiare nedorite. Per

total, se prevede un an financiar sa-

tisfăcător.

Anul acesta viaţa profesională va fi

mult mai satisfăcătoare decât în

anul precedent. Vor apărea mai

multe conexiuni şi recompense

bune. Există probabilitatea de a-ţi

îmbunătăţi şi lărgi cunoştinţele. În

acest an te vor avantaja consorţiile.

Aceasta va fi o perioadă motivaţio-

nală pentru tine. Unele preocupări

artistice vor aduce roade. 
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Decembrie
ziua 9 ore, noaptea 15 ore

1 D Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare
la peşte); Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV,
6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 6, voscr. 1
2 L Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 M †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc.
Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5 J †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 S †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8 D Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap.Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezle-
gare la peşte); Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI,
10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
9 L Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Post)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimu-
lui (Dezlegare la peşte)
13 V †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghe-
nie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15 D † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I,
12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16 L Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Post)
18 M †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusali-
mului (Dezlegare la ulei şi vin)
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc.Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dez-
legare la ulei şi vin)
20 V Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)
21 S Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Naşterii Dom-
nului) (Dezlegare la ulei şi vin)
22 D †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi
Teodota (Dezlegare la ulei şi vin); Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după
trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas
1, voscr. 4
23 L Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24 M Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu
miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 J A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana;
Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei
27 V A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturi-
sitorul (Harţi)
28 S Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul (Sâmbăta după
Naşterea Domnului)
29 D Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu; Duminica
după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2,
voscr. 5
30 L Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31 M Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)
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P
otrivit tradiţiei, Sfântul
Nicolae s-a născut în se-
colul IV, în provincia Li-

chia, orașul Patara (Turcia).
Părinţii au fost oameni îns-
tăriţi, dar şi foarte credincioşi.
Şi-au dorit mult un copil. Şi
Dumnezeu le-a dăruit unul, a
fost singurul. Unul milos,
foarte înţelept şi extrem de cu-
rajos. A învăţat viaţa duhovni-
cească de la unchiul său,
Nicolae, episcopul Patarelor.
Rămas orfan devreme, Sfântul
Nicolae şi-a împărţit averea mo-
ştenită fără să păstreze nimic.
S-a gândit apoi să-şi petreacă viaţa în tăcere şi
singurătate, însă vestea lui Dumnezeu a fost
alta: "În mijlocul poporului să-ţi săvârşeşti ne-
voinţa ta, dacă voieşti să fii încununat de
Mine". Înălţat Arhiepiscop al Mirelor Lichiei,
Sfântul s-a dovedit un bun păstor al turmei
sale. Este părintele bun şi înţelept care
dăruieşte lumină şi har credincioşilor, este
ocrotitor al copiilor şi apărător al credinţei or-
todoxe.
În vremea prigoanelor lui Diocleţian împo-
triva creştinilor, Sfântul a fost aruncat în
temniţă, însă şi de acolo îi vorbea poporului
despre Legea lui Dumnezeu. A fost eliberat
după urcarea pe tron a Sfântului Constantin.
Potrivit tradiţiei, Nicolae a fost unul dintre

Sfinţii Părinţi participanţi la
Sinodul de la Niceea.
Sfântul Nicolae a apărat drepta-
tea printre oameni şi a mântuit
de la condamnare trei bărbaţi. A
fost considerat sfânt de popor
chiar din timpul vieţii. Oamenii
îl chemau având credinţa că ne-
cazurile lor vor fi mântuite.
Două dintre minunile sale au
marcat profund conştiiţa creşti-
nilor şi stau la baza convingerii
că Moş Nicolae aduce daruri în
noaptea de 5 spre 6 decembrie.

Se spune că o familie săracă avea
trei fete. Şi, atunci când acestea au

crescut, părinţii s-au gândit că o viaţă "uşoară"
ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. Sfântul
Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a sal-
vat sufletele, pe rând, punându-le la fereastră
câte o pungă cu bani.
Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la
naufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar
de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocro-
titorul lor. Popularitatea sa a crescut atât de
mult încât în Rusia aproape toate bisericile au
colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae.
După o viaţă aspră, dar plină de credinţă a tre-
cut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343, iar din
anul 1087, moaştele sale sunt păstrate la o bi-
serică din Bari, în sudul Italiei.

Sfântul Nicolae - Moşul încărcat
cu daruri pentru copii
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Sfântul
Ştefan Sabia şi

coroana
D

emult, un mare împărat a vrut să
încerce înţelepciunea copilului
său, moştenitorul tronului, şi a

aşezat pe o masă coroana şi sabia lui.
Chemându-şi fiul, i-a cerut să se gân-
dească bine şi să aleagă ce îi este mai de
folos în viaţă.Băiatul a ales sabia.- De ce
tocmai sabia, l-a întrebat regele?-Pentru
că prin sabie pot câştiga şi păstra coroana.
- Aşa este, fiul meu, ai făcut o alegere bună.
Însă ţine minte: la fel este şi calea pe care
trebuie să o urmeze fiecare om, fie el rege
sau ţăran de rând: Calea Crucii, a jertfei, a
dăruirii de sine. Crucea este singura armă
pe care o poţi folosi în viaţă, în războiul de
toată vremea, războiul cu diavolul, cu
ispitele, cu neputinţa şi cu tine însuţi. Cre-
dinţa înseamnă luptă.Tu ai sabia prin care
poţi cuceri şi păstra coroana, însă Crucea o
avem cu toţii şi numai prin ea putem primi
şi păstra Cerul în sufletele noastre. Să nu
uiţi asta, fiul meu!

“Calea lui Hristos este Crucea de f iecare zi.
Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin co-
moditate”. (Sfântul Isaac Sirul)

S
fântul Ştefan a fost diacon iudeu din
Ierusalim şi primul martir creştin, con-
damnat la moarte de autorităţile iudaice.

Sfântul Ştefan a fost unul dintre cei şapte băr-
baţi ”plini de Duh

Sfânt şi de înţelep-
ciune”, aleşi de
către apostoli pen-
tru a îndeplini cali-
tatea de diaconi.
Ştefan a fost unul
dintre ucenicii lui
Iisus Hristos, care
îl urmau pretutin-

deni şi care au asistat
direct la faptele sale. Sfântul Ştefan a intrat
rapid în atenţia fariseilor, care erau nemulţu-
miţi de faptul că el predica public învăţăturile
lui Iisus. El a fost adus în faţa Sinedriului, pen-
tru a fi acuzat de blasfemie contra lui Moise şi
a lui Dumnezeu. Întrebat de acelaşi Caiafa care
îl judecase pe Iisus cum răspunde acuzării,
Sfântul Ştefan a ţinut o lungă cuvântare,
acuzându-i, la rândul său, pe cei ce îi doreau
pieirea.
Sfântul Ştefan a fost găsit vinovat de blasfemie
şi condamnat la moarte prin lapidare. După
pronunţarea sentinţei, conform Noului Testa-
ment, el a avut o teofanie, spunând: "Iată văd
cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a
dreapta lui Dumnezeu". El a fost dus în afara
cetăţii, unde a fost ucis cu pietre, devenind
primul martir - primul ucis pentru că mărturi-
sise credinţa în Iisus.

Dragostea şi înfrânarea curăţesc sufle-

tul, dar mintea este luminată de rugă-

ciunea curată. (Sf. Talasie Libianul)

Desăvârşita smerenie constă în faptul

că răbdăm cu bucurie învinuirile minci-

noase. (Sf. Isaac Sirul)
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Î
ntreaga săptămână premergătoare zilei de 1
Decembrie a fost mar cată de o atmosferă în-
cărcată de emoţii. La Şcoala Gimnazială din

Gi roc şi Chişoda, la orele de istorie, s-a vorbit
despre momentele Marii Uniri. Mândria naţio-
nală, bucuria apartenenţei la un popor, la un loc
binecuvântat, se învaţă şi se simt din pruncie.
Atunci când sufletele sunt pure,
nimic nu poate fi artificial, fals
sau întinat. Clasa I B de la
Şcoala Gimnazială Giroc nu
putea să nu acorde Zilei Na-
ţionale cinstea şi respectul cu-
venite. 
Pregătită din timp de prof. înv.
ciclu primar Daniela Simio-
nese, Sărbătoarea Naţională a
fost precedată de o perioadă  nu-
mită „România responsabilă”,
în care învăţăceii au aflat în
fie care zi date şi amănunte
despre înaintaşi glorioşi, pre-
cum regii României mo-
derne, poetul nepereche
Mihai Eminescu, scriitori,
sculptori, pictori, oameni de
ştiinţă sau sportivi, români
demni, fală pentru naţiune, mo-
dele pentru noile generaţii.
Concomitent, sub tematica
„România mea e colorată”,
impresiile lor au prins con-
tur în diverse lucrări pictate.
Totul a culminat cu primi-
rea, în cadrul sărbătoririi
Zilei Naţionale, a  Diplome-
lor de Românaşi, semnate cu
titulaturi în savuros grai arhaic
de cinstita jupâneasă şi de mai
mare staroste al obş tii şcolăreşti (a se înţelege
în vă ţătoarea Daniela Simionese şi directorul
unităţii de învăţământ girocean, domnul Petri-
şor Treta). 
Elevii clasei a II-a, sub îndrumarea doamnei în-
văţătoare Zorina Ciolac, s-au deplasat la Pri-
măria din Giroc, unde au susţinut un frumos
program artistic pe tema Unirii de la 1918.
Elevii şi dascălii de la Şcoala Gimnazială din
Giroc şi cei de la Şcoala „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda au ţinut să marcheze aşa cum se cuvine
momentul deosebit de important pentru noi

toţi ca naţiune, ziua de 1 decembrie. 
Elevii s-au reunit în holul şcolii şi au contribuit
la un reuşit program cultural-artistic desfăşurat
sub semnul Zilei Naţionale. Fanfara condusă de
Ionel Pascota senior a intonat Imnul de stat al
României, „Deşteaptă-te, române”, dar şi alte
cântece patriotice. La fel, corul şcolii, dirijat de

profesorul Mircea Sturza, a impre-
sionat întreaga asistenţă, inter-

pretând o serie de melodii care
au adus în prim-plan noţiunile
de patriotism, de românism, de
naţiune. Şi tot despre patrio-
tism a fost vorba şi în poeziile
pe care le-au recitat unii dintre
elevii şcolii sau în melodiile in-

terpretate de Loredana Sur. La
festivităţile organizate de Ziua Na-

ţională a participat şi domnul
primar al comunei Giroc, dr.
Iosif Ionel Toma, care le-a
adresat copiilor salutul său cu
prilejul acestui important eve-
niment din viaţa patriei noas-
tre, făcând urarea de rigoare:
„La mulţi ani, România!”.

Şcolile din Giroc şi Chişoda au
ţinut să marcheze şi într-un alt

mod Ziua Naţională: s-au între-
cut într-o competiţie de cultură
generală, având ca tematică
date şi evenimente importante
din istoria României.
Răspunsurile elevilor la între-
bările puse de domnul Liviu
Râm neanţu au venit unul după
altul, tinerii fiind foarte bine

pregătiţi, egalitatea păstrându-se
până în finalul concursului. În

aceste condiţii, juriul a fost nevoit să recurgă la
întrebări de baraj pentru a stabili câştigătoarea.
Până la urmă, a învins echipa şcolii din Chi-
şoda, alcătuită din Larisa Coc lea, Denis Magda
şi Deian Stanoiev, însă câştigători au fost, în
această minunată zi, şi componenţii echipei din
Giroc - Crina Blănariu, Dacian 
Filimon şi Mihai Sănduleac. Merituoşii concu-
renţi au primit din partea Primăriei şi a Consi-
liului Local Giroc cupe, diplome şi premii în
bani, înmânate cu multă dragoste elevilor de
către domnul primar dr. Iosif Ionel To ma.

1 Decembrie – Ziua Naţională a României
Comunitatea giroceană a sărbătorit ziua tuturor românilor
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F
C Chişoda a încheiat turul campio -
natului Ligii a IV-a Timiş cu un egal
pe propriul teren, obţinut în faţa reve-

laţiei de până acum a competiţiei, CS Ghi-
roda, echipă nou-promovată din
Campionatul Ju deţean. Cu acest egal,
Chişoda a conti nuat seria de jocuri fără în-
frângere începută în etapa a opta, atunci
când a pierdut, cu scorul de 2-1, în faţa celor
de la Dragşina.
Fără Gherman, accidentat, FC Chi şoda a
salvat totuşi un punct, egalând la doi în pre-
lungiri, dintr-o fază fixă, graţie lui Magdaş,
care a fructificat cu capul lovitura liberă exe-
cutată de Viţan. Mai mult, gazdele au avut
şi şansa golului victoriei, prin Ilie, care a
scăpat singur spre gol, dar a fost faultat din
postura de ultima apărător de către Pop, care
a fost eli mi nat. 
Primele goluri ale acestui joc s-au marcat
repede, mai întâi Glodean a şutat în mi nu -
tul 7 de la 20 de metri, la rădăcina barei, 
1-0, iar apoi prin Marius Andrei, în minu tul
15, cu un şut pe sub Sîrbu, care a egalat pen-
tru oaspeţi.
Baranyi, golgeterul celor de la Ghiroda, a 
în s cris în minutul 82, bară-gol din în-
toarcere, de la 17 metri, după care colegul
său Ciublea, abia intrat în joc, a irosit ocazii

rarisime. Până la urmă, Chişoda a egalat şi
a încheiat turul cu un rezultat pozitiv.
Chişoda a evoluat în această etapă în for-
mula: Sârbu – Pet ruş (Golea), Viţan, Abu-
Lebda (Sava), Vereşteanu – Furdean
(Asol ta nei), Glo dean, Al dea, Ilie – Ber -
ceanu (Va sânca), Magdaş. 
Trăgând linie după turul campionatului, să
spunem că CS Chişoda, vicecampioana se-
zonului trecut, a avut o evoluţie destul de
bună, reuşind să acumuleze 30 de puncte
după 17 etape. Chişozenii ocupă poziţia a
şasea în ierarhie, adunând opt victorii, şase
rezultate de egalitate şi trei înfrângeri. For-
maţia noastră a marcat de 47 de ori şi a
primit 23 de goluri.

A. BORBELY

Chişoda, pe locul şase la finalul
turului Ligii a IV-a

“Nu cred că am fi pierdut acest meci, dacă 
s-ar fi terminat 1-1”, Uli Hoeness, manager
Bayern Munchen.

“Milan sau Madrid, important e să fie din
Italia!”, Andreas Moller, fost internaţional ger-
man.

“Situatia este fără ieşire, dar nu e critic”, 
Stefan Effenberg, fost internaţional german.

“Dom’le, eu muncesc 24 de ore pe zi, iar 
uneori chiar şi noaptea”, Mitică Dragomir, 
preşe dintele LPF.

Perle… fotbalistice
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Săgetător
((2233  nnooiieemmbbrriiee  --  2211  ddeecceemmbbrriiee))

Dragoste
şi cuplu

V
iaţa ta amoroasă va

fi stabilă şi va re-

zista încercărilor

prin care treci într-o rela-

ţie. Planetele sunt favo-

rabile, astfel că nevoile

tale emoţionale şi ro-

mantice vor fi satisfă-

cute. Se preconizează

multă intimitate. Fii sin-

cer cu tine şi scapă de

toate măştile pe care le-

ai purtat până acum. Vei

ajunge să cunoşti inten-

ţiile adevărate ale parte-

nerului tău sau ale

jumătăţii tale. Nu fi de-

fensiv. În a doua jumă-

tate a anului, se

preconizează câteva

schim  bări de bază în re-

laţiile tale. Dacă eşti sin-

gur vei avea parte de

surprize plăcute pe care

nu le vei putea uita cu

uşurinţă.

Sănătate

A
r trebui ca

în a ceas tă

perioadă să

ai grijă de sănătatea

ta. Combinaţia Sa  t-

urn cu Neptun cu

Sa  turn în a 12-a

zodie a ta este câ-

teodată în conexi-

une cu bolile

cronice ca re devin

vizibile doar

atunci când este

prea târziu. Dacă

simţi că ceva nu

este în regulă cu

tine ar trebui să

mergi la un medic.

Există posibili-

tatea să nu ai

nimic, însă nu e

bine să rişti.

Bani şi
carieră

P
erspectivele profesionale

vor fi promiţătoare. Vei

avea parte de profit în

urma tuturor încercărilor fi-

nanciare. Vei culege roadele

muncii depuse în anii ante-

riori. Nu ezita să cucereşti noi

teritorii financiare. Există

multe domenii în care să-ţi in-

vesteşti banii. Ai grijă să nu îi

pui pe toţi într-un singur loc.

Domeniul profesional va ne-

cesita multă energie şi efort

din partea ta. Rezultatele din

anii anteriori te-au suprasoli-

citat, însă nu ţine cont de acest

fapt. Poziţiile planetare te

ajută să mergi în continuare pe

drumul tău, fără prea mult

efort. Problemele administra-

tive şi legale te vor motiva şi îţi

vor aduce rezultate satisfăcă-

toare. Te vei înţelege foarte

bine cu autorităţile şi colegii

de muncă. La sfârşitul anului

vei avea parte de promovări şi

măriri de salariu. 
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A
flat la al doilea sezon în Campio -
natul Judeţean, Clubul Sportiv
Giroc a reuşit, după încheierea

primei părţi a ediţiei 2012-2013, să se
claseze pe locul al treilea, cu 33 de puncte,
cu două mai puţin decât ocupanta locului I,
Orţişoara, şi la o lungime în spatele ocu-
pantei locului secund, echipa din Sânpetru
Mare.
Cu 11 victorii şi doar patru înfrângeri (fără
nici un rezultat de egalitate), girocenii pot
spera, la finalul campionatului, la locul I,
cel care i-ar aduce în acelaşi eşalon cu CS
Chişoda, adică Liga a IV-a Timiş. Evoluţia
băieţilor noştri în primele 15 etape ale com-
petiţiei poate fi catalogată drept bună, după
ce anul trecut putem spune că au luat „pul-
sul” acestui eşalon.
Cu toate acestea, au existat şi meciuri din
care se putea obţine mai mult, iar punctele
pierdute atunci au făcut ca zestrea finală să

fie puţin mai săracă. Demn de remarcat este
faptul că CS Giroc a reuşit să câştige, în tur,
pe teren prop riu, în faţa celor din Sânpetru
Mare, echipă clasată pe locul secund. A
pierdut, în schimb, la Orţişoara, dar şi în
alte trei partide cu echipe mai slab cotate.
Una peste alta, însă, evoluţia din primele 15
etape a dat un semnal clar că Girocul se în-
scrie în lupta pentru promovare. Iar şansele
sunt destul de mari pentru a obţine această
performanţă, mai ales că în retur vom juca
la Giroc în compania liderului, Cocoşul
Orţişoara. Până la reluarea campionatului,
fotbaliştii pregătiţi de Oli Trandu vor lua o
binemeritată vacanţă, urmând ca după Săr-
bătorile de Iarnă să se reia pregătirile.
Pentru conformitate, să amintim că în ul-
timul joc al primei jumătăţi a sezonului, CS
Giroc a învins clar, scor 3-1, echipa din
Comloşu Mare.

A. BORBELY

CS Giroc a prins podiumul
Seriei I a Campionatului

Judeţean Timiş!
Girocenii se află la doar două puncte de primul loc, care aduce promovarea

Perle... fotbalistice
“Suporterii noştri sunt 80 la sută din 
Bucureşti şi 40 la sută din provincie”, Ionel 

Dănciulescu, fotbalist la Dinamo

“Nu pot să spun că am plâns, dar mi-au dat
lacrimile” - Cosmin Moţi

“Singura echipa care poate prinde CFR-ul
din urmă este DNA!” - Adrian Porumboiu

“Craiova e singura echipă care poate sparge
cvartetul Steaua - Dinamo - Rapid” -
Adrian Mititelu

“Muncitor Nicoliţă, foarte muncitor, dar
terenul de fotbal nu e şantier” - Cornel Dinu

“M-am certat şi cu Mitică Dragomir, dar fără
jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut
zdreanţă, dar nu ne-am insultat” - Gigi Becali
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C
am aşa ar putea fi definită retrospec-
tiva competiţională a anului 2012
pentru Clubul de Şah Giroc... Vă-

zând rezultatele girocenilor la competiţiile
din aria Banatului (Timiş, Arad, Caraş Se-
verin), s-ar putea turna un western şahist în
care patru aşi ai eşichierului „fac legea” în
„Vestul Sălbatic”. Girocul s-a transformat
într-un Camelot al şahului, iar campionii
săi par a fi Cavaleri ai Mesei Rotunde, pre-
cum Lancelot şi regele Arthur. Îndrumaţi
de Merlin, ei vor fi regăsit sabia vrăjită Ex-
calibur, care le aduce victorie după victorie
în lumea sportului minţii. Al treilea şi al pa-

trulea personaj sunt Aragorn, moştenitorul
tronului din Gondor, şi o regină elfă din
Stăpânul Inelelor, posesoarea unor puteri
magice, eterica Galadriel. 
Denis Alboni, Paul Paraschiv, Robert
Matiş, Alexandra Paraschiv... Dar, pentru

că povestea este scrisă în alb şi negru, era
nevoie şi de o pată de culoare, un spiriduş
care poate aduce un happy-end cu o baghetă
fermecată sau un zâmbet, după cum este ne-
voie. Roxana Popa este o fetiţă care conduce
cu dexteritate pionii pe câmpurile în alb şi
negru, încă de la 5 ani şi jumătate. Ea se
consideră pe jumătate căluţ năzdrăvan, pe
jumătate unicorn şi este capabilă de verita-
bilă magie, acolo unde regii şi reginele nu
ştiu ce să facă şi-i cer sfatul.
Anul şahist 2012 a început în forţă pentru
giroceni, în ianuarie, cu victoria lui Paul Pa-
ra s chiv în Concursul Naţional Şcolar, cate-
goria B11. Alexandra Paraschiv a ocupat
locul III la categoria F11, iar Denis Alboni
s-a clasat al cincilea la B11 (băieţi 10-11 ani).
În februarie, la faza judeţeană a Olimpiadei
Sportului Şcolar, Alexandra Paraschiv, la
fete, şi Alexandru Paraschiv, la băieţi, reali-
zează cele mai bun rezultate dintre compe-
titorii din clasele I-IV.
În martie, la Memorialul „Pius Brânzeu” de
la Buziaş, secţiunea seniori, Robert Matiş
şi Paul Paraschiv ocupă poziţii avansate. De
la Reşiţa, unde are loc Trofeul Caraş-Seve-
rin, patru dintre cei cinci giroceni partici-
panţi se întorc cu medalii. Tot în martie, la
Timişoara, şahişti din cinci judeţe, seniori
şi juniori, vin să se întreacă în Cupa Media-
tor. Neobositul Robert Matiş se remarcă şi
de această dată, ocupând locul 10 în clasa-
mentul general, între 50 de concurenţi, dar
adjudecându-şi primul loc la categoria B14.

Quintă Royală sau
Careu de Aşi şi-un
Căluţ Năzdrăvan
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În luna mai, Trofeul „Mediator”, ediţia a
XII-a, concurs interjudeţean, adună la start
peste 50 de concurenţi la secţiunea Junior
(rezervată jucătorilor între 9 şi 14 ani). A
fost momentul unui triumf total pentru şa-
hiştii giroceni, cu locurile I şi III în clasa-
mentul general ocupate de către Paul
Paraschiv şi Robert Matiş, dar locul I la B14
pentru Matiş şi locul I la F10 pentru Ale-
xandra Paraschiv. La secţiunea Boboci, „că-
luţul năzdrăvan” (Roxana Popa) dă de
câteva ori din aripi şi ocupă locul I la fete
(F8). Tot în mai, la concursul de şah rapid
de la Dumbrăviţa, Alboni şi cu fraţii Paras-
chiv îşi adjudecă trei cupe (F10, B10 şi B12). 
Vara 2012 este presărată cu succese, primul
fiind la Cupa 1 Iunie de la Timişoara, unde
triumfă, între 126 de
concurenţi, timi-
şoreanul Ciprian
Popa (fratele Ro-
xa nei). Ciprian se
pregătea de câteva
luni alături de gi-
roceni. În septem-
brie a reuşit să
consfinţească si-
tuaţia, obţinând
transferul la Clu-
bul de Şah Giroc.
Urmează tripla
„lovitură” de la Du-
deştii Noi, unde Ro-
bert Matiş, Paul Paraschiv şi „unicornul”
câştigă toate trei secţiunile unui turneu in-
terjudeţean. În iunie se încheie campiona-
tul-mamut pe echipe Cupa Satelor
Timişene, ediţia 2011-2012 (97 de jucători
rulaţi, în cadrul a zece echipe, pe parcursul
a 18 etape). Clasamentul individual după
procentaj îi evidenţiază pe Robert Matiş cu
locul II pe masa 1 şi pe Denis Alboni cu
locul I pe masa 2 (1 şi 2 sunt cele mai „tari”
mese din cadrul echipelor).
La începutul lui iulie, Cupa Reşiţei la ju-
niori este dominată de giroceni: patru din
primele şase locuri în clasamentul general,
între 33 de jucători, veniţi din Timiş, Arad
şi Caraş-Severin. Matiş câştigă turneul –

Alboni, fraţii Paraschiv şi „căluţul năzdră-
van” iau tot ce se poate pe categorii. Este un
„jaf ” în dulcele stil clasic. La sfârşit de iulie,
Galleria Open de la Arad adună aproape 60
de juniori între 9 şi 12 ani din tot vestul Ro-
mâniei. Paraschiv e acolo şi, cu toate că are
o misiune de spionaj, nu reuşeşte să treacă
neobservat: ocupă locul III în clasamentul
general mixt. Alexandra – alias Galadriel
ocupă locul II la F10. Unicornul de numai
cinci anişori (şi jumătate) se descurcă cum
poate între căluţii de opt ani şi ocupă locul
II la F8, fiind depăşită numai de reprezen-
tanta Ungariei, iar în clasamentul general
este locul 4 din 37!
Septembrie aduce o nouă serie de succese:
la Trofeul Centrocoop, desfăşurat la Eforie

Nord, pentru a-şi creşte
forţa de joc, Paul Pa-
raschiv joacă în tur-
neul rezervat
juniorilor între 11 şi
14 ani, cu toate că el
nu a împlinit decât 10.
„Antrenamentul” s-a
încheiat cu lecţii date
celor care trebuiau să-i
dea lecţii: el ocupă
locul II în clasamen-
tul general mixt, între
26 de participanţi,

după Daniel Enache,
un jucător care avea să

împlinească 14 ani o lună mai târziu. Paras-
chiv îşi adjudecă şi locul I la categoria B12,
depăşind cu această ocazie toţi concurenţii
de peste hotare (patru din Rusia şi unul din
Republica Moldova). 
Pe 21 septembrie, Paul Paraschiv câştigă şi
un turneu de şah rapid la Dumbrăviţa. Apoi
Campionatul Prieteniei – desfăşurat la sfâr-
şit de septembrie în Timişoara – aduce o
victorie zdrobitoare echipelor girocene, care
ocupă primele două locuri în clasamentul
general. La nivel individual, „unicornul”
face prăpăd: Roxana – fetiţa care n-a împli-
nit încă şase ani – marchează de 5 ori din 7
partide, într-un turneu cu limita de vârstă
până la 16 ani!
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În Cupa Şagului, la 29 septembrie, Robert
Matiş câştigă secţiunea „avansaţi”. „Călu-
ţul năzdrăvan” (Roxy) ia din nou locul I, la
categoria F8. Luna octombrie aduce un nou
succes exploziv – în Cupa Semenic, turneu
cu limita de vârstă 14 ani, Denis Alboni (11
ani) şi Paul Paraschiv (10 ani) ocupă locu-
rile I şi III în clasametul general mixt, între
35 de participanţi veniţi din judeţele Arad,
Timiş şi Caraş-Severin. Luna octombrie nu
trece fără ca şi „căluţul” (Roxy) să mai „ne-
cheze” o dată: locul I la categoria F8, la Me-
morialul „Francisc Tocăniţă”.
La 26 noiembrie, dimineaţa, trei juniori gi-
roceni avansează, în
ceaţă, cu antrenorul
la volan, pe autos-
trada spre Arad. O
oră mai târziu, cam-
pionatul de şah rapid
al Oraşului Nă dlac
este lovit de o „ra-
chetă balistică in ter-
judeţeană”: Paul
Paraschiv şi Denis
Alboni ocupă locurile
I şi II în clasamentul
general mixt la ju-
niori (U12), la egali-
tate, bătând tot ce se
putea bate: şase victorii
din şase fiecare şi remiză între cei doi. Ale-
xandra Paraschiv se clasează prima la F10.
Concurenţii (fără giroceni): 64 de jucători
din Nădlac, Arad şi Lipova.
Ziua Naţională a României aduce un cam-
pionat cu parfum mai prietenos: Cupa
„Moş Nicolae”, la Giarmata Vii, şah rapid,
în organizarea Clubului Mediator, trei sec-
ţiuni, concurenţi din judeţele Timiş şi Arad.
Paul Paraschiv îl sărbătoreşte pe Moş (şi nu
uită nici de Ziua Naţională) cu 7 victorii din
7 posibile, în turneul de juniori (9-12 ani).
La doi paşi de campion se opreşte Petronela
Paraschiv, care ocupă locul III în clasa-
mentul general mixt la juniori şi îşi adju-
decă primul loc la F10. „Căluţul

năzdrăvan”, care de puţin timp şi-a făcut un
„upgrade” spre vârsta de 6 ani, ocupă locul 4
în clasamentul general mixt la boboci, între 24
de concurenţi cu vârste până la 8 ani Dar la
fete Roxana este, ca de obicei, pe primul loc. 
O săptămână mai târziu (8-9 decembrie),
din sala de şah a Clubului Medicina de
lângă Pizzeria „Celentano” se aud clinchete
de săbii şi fâlfâit de aripi de unicorn. La sec-
ţiunea pentru copii (U8) a Memorialului
„Pius Brânzeu”, Roxana Popa îşi terori-
zează adversarii, majoritatea băieţi, pe tabla
cu 64 de pătrate. Poate că a suflat un praf

magic peste pioni... Cu 7
victorii din 7 ea îşi adju-

decă locul I în clasa-
mentul general mixt la
boboci. Secţiunea pen-
tru juniori (9-12 ani)
este câştigată, pentru
Clubul de Şah Giroc,
de către Ciprian Popa.
Între 14 şi 19 decem-
brie s-a dat ultima bă-
tălie. În semifinalele
Campionatului Naţio-
nal pentru juniori,
Paul Paraschiv şi
Denis Alboni au ocupat

locurile 7 şi 10 din 76 de
concurenţi la categoria B12, ceea ce le dă drep-
tul de a participa în finala din aprilie 2013.
La vitrina cu trofee pe anul 2012 a Clubului
de Şah Giroc au mai contribuit (în ordine
alfabetică): Alexia Bagiu, Giorgiana Bagiu,
Ştefania Bagiu, Andrei Cherciu, Beatrice
David, Cornelia Dumitrache, Ştefan Ju-
ravle, Diana Pocinoc, Marian Pocinoc, Ra-
luca Stoia şi Răzvan Stoia. Mulţumim
Consiliului Local Giroc şi domnului pri-
mar Iosif Ionel Toma, care au fost alături de
mişcarea şahistă giroceană şi în 2012. Mul-
ţumim sponsorilor: Hotel Trio din Giroc,
precum şi Eta2U şi Restaurant Biofresh din
Timişoara.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN
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L
a Braşov a avut loc
“Gala Campionilor
2012”, festi vitatea de

premiere a celor mai buni
sportivi în domeniu, organi-
zată de Fe de raţia Română de
Motociclism. Asociaţia Spor -
tivă Pascota Racing Team
Giroc a fost prezentă în
oraşul de la poalele Tâmpei
pentru a aduce acasă cele mai
bune rezultate ale acestui an.
Astfel, am fost reprezentaţi de
Ionel Pascota – Campion
Naţional 600 cmc Supersport
şi Campion Naţional 1000
cmc Superbike. Sportivul din
Giroc a fost desemnat de către
Federaţia Română de Motoci-
clism drept sportivul anului la motociclism
Viteză. Pe urmele tatălui său calcă Patrick,
Vicecampion Naţional 50 cmc juniori III.
La vârsta de 5 ani, el este cel mai tânăr
membru al echipei şi este a patra generaţie

de motociclişti din
familia Pascota. 
Mircea Doncean –
Vicecam pion Na   -
ţio nal 450 cmc Su-
permoto – a fost şi
el printre laureaţii
galei organizată de
fe de  raţia de spe  ciali-
tate. La primul an
de participare la

aceasta clasă, Mircea a avut
o prestaţie excelentă. 
Sorin Alămureanu – clasa
Oldtimer, câştigătorul Cu -
pei Ro mâniei – a primit şi el
o distincţie din partea fede -
ra ţiei pentru evoluţia din re-
cent încheiatul sezon moto.
De asemenea, Asociaţia
Spor tivă Pascota Racing
Team Giroc – deţinătoarea
Locul II în Cupa României
– a fost răsplătită pentru
munca depusă în acest an.
“A fost un an destul de greu
pentru echipă, deoarece am
participat în patru campio -

nate - Campionatul Euro-
pean de Est, Campionatul

Naţional de Viteză, Campionatul Naţional
Supermoto, Campionatul Naţional de Ju-
niori. Sunt foarte mulţumit de rezultatele
mele şi ale sportivilor din club, în special de
băiatul meu cel mare, Patrick, care prin
evoluţia lui pe motocicletă îmi aminteşte de
tatăl meu cum şi el, la rândul lui, mă învăţa
tainele motociclismului. Vreau să
mulţumesc Federaţiei Române de Motoci-
clism, Consi liului Local Giroc, Consiliului
Judeţean Timiş, sponsorilor, prietenilor şi
mecanicului meu pentru anul frumos care
a trecut, an în care au fost alături de mine şi
de echipă”, a declarat Ionel Pascota la fi-
nalul unui sezon în care a adus, din nou, la
Giroc două titluri naţionale.

Ionel Pascota –
Sportivul anului 2012
la motociclism viteză
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A
nul acesta de Sărbătorile de Iarnă,
ASC Tătucu Giroc-Chişoda a reuşit să
strângă fonduri pentru premierea

copiilor din comunitate. La întâlnirea de di-
naintea Crăciunului şi a Anului Nou au fost
prezenţi 20 de copii cu vârste cuprinse între
10 şi 16 ani. Cu sprijinul sponsorului princi-
pal, Demolay International Chaptter Timi -
şoara, reprezentat de dl Sandu Cotuna şi dl
Florin Boca, au fost oferite pachete cu dulciu ri
şi tricouri cu sigla ASC Tătucu şi 
Demolay.
Mircea Bologa, antrenorul echipei de rugby
a clubului, ne-a declarat: “După trei ani de ac-
tivitate, am reuşit să atragem un număr destul
de mare de copii care au practicat rugby-ul în
mod gratuit, din toate punctele de vedere (de-
plasările, cazarea,  masa, transportul, echipa-
mentul fiind asigurate de clubul Tătucu,
graţie bunei colaborări cu CSS Bega). În ceea
ce priveşte locul în care ne desfăşurăm activi -
tatea, mulţumim, şi pe această cale, dlui pri-
mar Iosif Ionel Toma şi Consiliului Local
Giroc pentru înţelegerea şi susţinerea de care
ne-am bucurat”.
Toate acestea nu au fost în zadar, pentru că,
iată, Cristian Negruţ (din Chişoda) şi
Florinel Ciobăniţă (din Giroc), care au prac-
ticat aici acest sport, au fost transferaţi la
RCM UVT Timişoara, echipa campioană
naţională în sezonul încheiat în luna oc-
tombrie a anului trecut. 
Mircea Bologa făcut şi o scurtă radiografie a
celor petrecute la club în ultimul an. “Sperăm
ca după anul de juniorat I, cei doi sportivi pe

care i-am pomenit anterior să reuşească să
prindă echipa de seniori a echipei campioane.
Este o mândrie pentru noi şi pentru comuni-
tate că aceşti sportivi ne reprezintă la cel mai
înalt nivel. A doua generaţie de rugbişti s-a
mărit ca număr. Copiii participanţi în Campio-
natul Naţional de Rugby U 17sunt Claudiu
Pop (căpitanul echipei), Rareş Golban, Bog-
dan Golban, Gabi Vuin, Gabi Demeter, An-
drei Băltăreţu (toţi din Chişoda), Ionuţ
Gruiţa  şi Claudiu Banias (din Giroc).A treia
generaţie este formată din copii cu vârste mai
mici, aflaţi la al doilea an de practicare a
rugby-ului. Ei sunt: Robert Ungureanu,
Radu Ungureanu, Gheorghe David, Mădălin
Dram, Ionuţ Ferenţi, Ciprian Ferenţi, Denis
Şandor, Samuel Bujoreanu, Sebastian Galea,
Samir Lakatos, Marian Cosmuţa, Gabriel
Ştefănescu, Alin Saioc, Alex Ezsias, Mark
Kelemen, Patric Stanciu, Patrik Binder, Le -
vente Szorad, Antonio Boca. Ne bucură
foarte mult că numărul copiilor din comuni-
tate care sunt atraşi de rugby este din ce în ce
mai mare”. Pentru moment, copiii sunt în
pauza de iarnă. Reluarea antrenamentelor se
va face în luna ianuarie, la sala de sport “Ioan
Tătucu” din Chişoda, în zilele de luni între
orele 16-17.30 şi miercuri, între orele 16- 17. 
Pentru cei interesaţi de practicarea acestui
sport nobil, numărul de contact este 
0729-396029. Conducerea Asociaţiei sport
Club Tătucu Giroc-Chişoda le urează tu-
turor lo cuitorilor acestei comune, copiilor de
la club şi părinţilor acestora La Mulţi Ani!”.

ASC Tătucu Giroc-
Chişoda a împărţit

cadouri de Moş Crăciun
Clubul de rugby şi-a făcut bilanţul pe anul 2012, unul care răsplăteşte

cu rezultate excelente munca depusă în acest sezon
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H
C Giroc, li de rul Campionatului
Judeţean Ti  miş de handbal băieţi,
a câştigat, la Lugoj, în sala

“Lavinia Mi lo şo vici”, cea de-a doua ediţie

a “Cupei Weco term”, având la start şase for-
maţii, dintre care cinci timişene. Turneul
organizat de CS Găvoj dia a oferit partide
interesante, cinci din totalul celor nouă dis-
putate încheindu-se la diferenţe de două,
trei sau patru goluri, iar finala, disputată
între câştigătoarele celor două grupe, fiind
tranşată cu scorul de 17-14 de gruparea
lansată în această toamnă la Giroc în
peisajul semicercului timişean, care a dis-

pus de gazda competiţiei. “Dorim să
dedicăm victoria şi cupa primarului din
Giroc, domnul Iosif Ionel Toma, care şi-a
dat acordul de principiu în a sprijini echipa

pe viitor. Ne bucurăm că am pus bazele
colaborării între echipă şi administraţia

locală şi sperăm ca astfel să câştigăm
şi mai mult public în sală. In-
tenţionăm să organizăm şi noi un
turneu de sală la Giroc, la sfârşitul
lunii ianuarie, la care să invităm mai
multe echipe din campionatul
judeţean”, spune Ruxandra Guleran,
din partea clubului. La competiţia de
la Găvoj dia au mai participat Voinţa
Biled, LPS Banatul, cu două echipe,

precum şi cărăşenii din Reşiţa. 

Ca rezultate la “Cupa Wecoterm”, HC

Giroc a trecut în Grupa B cu 20-13 de LPS

Banatul II şi cu 15-11 de reşiţeni, după ce,

în primul joc al seriei, timişorenii treceau de

cărăşeni cu 21-15. Cu două victorii şi un

golaveraj de 35-24, HC Giroc s-a calificat

în finală, în care a întâlnit echipa gazdă, CS

Găvojdia, pe care a învins-o cu scorul 

de 17-14.

HC Giroc câştigă 
“Cupa Wecoterm”, la Lugoj
Handbaliştii giroceni au trecut, în meciul decisiv,

cu 17-14, de CS Găvojdia
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Capricorn
((2222  ddeecceemmbbrriiee  --  2200  iiaannuuaarriiee))

Dragoste
şi cuplu

U
şile către iubire

îţi vor fi larg

deschide anul

acesta. În acest sens,

planetele te ajută să gă-

seşti stabilitate în viaţa

ta. Relaţia ta de iubire

va fi tranformată total.

Vei găsi noi modalităţi

de a te exprima. Este

un moment prielnic să-

ţi exprimi sentimentele

şi dorinţele interioare

partenerului tău. Viaţa

ta profesională se va

interpune între tine şi

partenerul tău. Ai grijă

să menţii o linie de de-

marcaţie între cele

două. Nu ascunde

nimic faţă de partene-

rul tău.

Sănătate

A
nul acesta te va

găsi într-o stare

mentală şi fi-

zică optimă. Vei iradia

energie pozitivă în

jurul tău şi vei fi activ

pe toate planurile. Fii

temperat în ceea ce

priveşte schimbările

în dietă, somn şi acti-

vitate fizică. Când

vine vorba de sănă-

tate, răbdarea este

cheia. Nu face exces de

mâncare şi redu con-

sumul de carbohidraţi

şi grăsimi. Nu uita să

te relaxezi, să meditezi

şi să te bucuri de câ-

teva zile libere.

Bani şi
carieră

Î
n 2013 vei avea mari realizări

în domeniul financiar. Anul

acesta te vei găsi în situaţia de

a putea economisi mai mult. Vei

avea mai multă libertate în lumea

materială din jurul tău. Vei putea

obţine satisfacţii prin acţiuni de

caritate, acum că îţi poţi permite

mai multe. Păstrează bani şi pen-

tru zile negre şi stabilizează-ţi

viitorul financiar. Ar fi bine să ţii

o evidenţă a cheltuielilor şi a câş-

tigurilor.

Domeniul profesional va fi foarte

eficient anul acesta. Inteligenţa,

raţionamentul şi creativitatea te

vor duce la un nou nivel în ca-

rieră. Relaţiile tale cu autorităţile

şi colegii de muncă vor fi priete-

noase. Eforturile şi munca grea

îţi vor aduce aprecieri din partea

superiorilor la sfârşitul anului.

Membrii de echipă pot benefia de

ajutorul tău. 
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S
fânta sărbătoare a Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos aduce bucurie în
orice casă şi în sufletul fiecărui creştin.

Pe lângă această bucurie, copiii îl aşteaptă cu
nerăbdare pe Moş Crăciun, care nu ne-a
ocolit nici în acest an şi cu desaga plină a
poposit la grădiniţa noastră, unde a adus
multe daruri. În săptămâna 10 – 14 decembrie
au avut loc serbările celor opt grupe de copii.
Cadrele didactice şi preşcolarii au prezentat

momente specifice sărbătorilor de iarnă,
scenete precum “Naşterea Domnului”, “Uite,
vine Moş Crăciun!”, “Dansul spiriduşilor”,
“Dansul oamenilor de zăpadă”, “Dansul
fulgilor de nea”. În pregătirea acestor mo-
mente, un rol important l-au avut şi părinţii,
care s-au preocupat de asigurarea unor costu-
maţii specifice momentului prezentat. Doresc
să felicit întregul colectiv de cadre didactice
care a pregătit aceaste serbări şi nu în ultimul
rând aş vrea să mulţumesc Primăriei şi Con-
siliului Local Giroc, care l-au ajutat pe Moş

Crăciun să ofere cadouri frumoase micuţilor
şi care de fiecare dată sunt alături de noi.
Noul an să vă aducă tuturor multă sănătate şi
prosperitate.

La mulţi ani!
Cadru coordonator, Lenuţa TERTECI

Moş Crăciun a poposit la copiii
de la Grădiniţa P.P. Giroc
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A
devenit tradiţie la Giroc ca în preajma
Sfintei Sărbători a Crăciunului şi a
Anului Nou clădirea Primăriei să ră-

sune de glasurile cristaline ale celor mai mici
locuitori ai aşezării, care vin cu colindul. În-
colonaţi, cuminţi, cu obrajii şi năsucurile roşii
de la frigul de afară, copiii le-au adresat din
suflet cele mai calde urări de sănătate celor
care conduc destinele comunei noastre. Pri-

chindeii au fost întâmpinaţi cu bucurie de an-
gajaţii Primăriei, iar gazdă bună le-a fost, ca
de obicei, edilul-şef dr. Iosif Ionel Toma. Co-
lindele care anunţă Naşterea Mântuitorului
au creat o atmosferă tipică de Crăciun şi 
ne-am simţit, toţi cei prezenţi la acest mo-
ment, din nou copii. Au fost cu colindul la
Primărie preşcolarii de la Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit din Giroc, coordonaţi de Le-
nuţa Terteci şi educatoarele Florina
Berindeiu, Andreea Manolea şi Alina Neni-
cioiu; clasa pregătitoare – învăţătoare Liliana
Antal – şi clasa I B – învăţătoare Daniela Si-
mionese – de la Şcoala Gimnazială Giroc.
Elevii din clasa I B au oferit tuturor angajaţi-
lor Primăriei Giroc câte o felicitare realizată
chiar de ei, reprezentând îngerii care vesteau
Naşterea lui Iisus Hristos. După susţinerea
programului artistic, s-au făcut fotografiile de
rigoare, iar cei mici au primit ceai şi au fost
trataţi cu dulciuri. (V.T.)

Magia sărbătorilor de
iarnă la Şcoala 

Gimnazială din Giroc
Preşcolarii şi şcolarii din Giroc, 

în colind la Primărie
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Î
n fiecare an, în perioada acestor zile,
ceva înălţător şi frumos ni se întâmplă
nouă oamenilor. Încercăm să devenim

mai calzi, mai buni, încercăm să uităm ce e
rău şi să ne amintim ce e bine, încercăm să-i
ajutăm pe cei din jurul nostru, să luminăm
câtuşi de puţin şi vieţile altora aducându-le
un strop de bucurie. Îl lăsăm pe Moş Cră-

ciun să se furişeze în sufletul nostru, să
pună puţin stăpânire pe el şi să ne reamin-
tim cum este să dăruieşti celor pe care îi ştii
sau celor pe care nu i-ai cunoscut vreodată.
Ideea este de a ajuta şi de a face bine, pen-
tru că doar aşa te poţi simţi cu adevărat îm-
plinit şi te poţi bucura cu adevărat de tot ce ai.
Şi anul acesta, în Şcoala Gimnazială Giroc,
am hotărât că este momentul să dăruim
celor mai puţin norocoşi, astfel continuând
tradiţia Târgului de Crăciun începută acum

câţiva ani. Am organizat acest târg, alături
de  dragii noştri copii şi de invitaţii lor spe-
ciali, mai exact, elevii Liceului Teoretic din
Periam, reprezentat de doamna directoare
Diana Hojda şi clasa la care dânsa este pro-
fesoară. Mulţumirile domnului director Pe-
trişor Treta şi ale mele personal sunt

răsplata adusă acestor deo sebiţi elevi, care
ni s-au alăturat nu doar prin prezenţa fizică,
ci şi cu sufletul alături de minunata lor di-
rectoare la această acţiune. 
La târg s-au vândut şi s-au cumpărat multe
lucruri frumoase, însă scopul său şi ceea ce
s-a dorit a fost să fie o iniţiativă de suflet,
care să îi înnobileze pe toţi cei implicaţi,
adulţi sau copii. Mai ales cei mici au înţeles
şi au decis să vândă din plăcintele făcute de
mame sau să îşi vândă propriile jucării, or-
namente diverse, podoabe de Crăciun, cu
scopul nu doar de a câştiga nişte bani, ci şi
acela de a dona mai departe colegilor din
şcoală care sunt mai puţin norocoşi, care nu
au posibilităţi, care sunt bolnavi sau care
pur şi simplu merită să fie ajutaţi de către
semenii lor.

Din suflet pentru suflet
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De aceea, pot spune că această acţiune  a
fost expresia puterii lor de dăruire, a fost o

demonstraţie de entuziasm inocent, entu-
ziasmul de a se juca pentru câteva mo-

mente de-a comerţul, dar la fel de mult târ-
gul a arătat că, pe undeva,  Moş Crăciun
poate exista în fiecare dintre noi.

Pentru că au trecut cu paşi repezi minu-
natele sărbători ale Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos, le transmit tuturor

girocenilor, cu speranţa şi nădejdea de
mai bine, un sincer şi călduros 

“La mulţi ani!”.

Prof. Sorin ERSEGEAN

U
ltima săptămână de şcoală, aşa cum 
s-au obişnuit elevii Şcolii Gimna-
ziale din Giroc, a fost plină de eveni-

mente, un loc aparte ocupându-l serbările.
Luni, 17 decembrie, elevii clasei a VI-a, co-
ordonaţi de dna prof. Miloranca Golban, au
prezentat sceneta de Crăciun “Să fii mai
bun!”, scenetă cu care aceşti minunaţi elevi
au câştigat, cu doar două zile înainte, un bi-
nemeritat loc III la concursul organizat de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
şi Mitropolia Banatului, la care au fost pre-
zente 15 şcoli din judeţul Timiş. Miercuri,
19 decembrie, sub imperiul mirific al sărbă-
torilor de iarnă care se apropiau, cei mai
mici elevi ai şcolii, cei din  clasa pregăti-
toare, precum şi elevii de gimnaziu au pre-
gătit două momente  artistice. În fiecare an

elevii aşteaptă cu mare nerăbdare şi bucurie
asemenea momente speciale care îi însoţesc
spre sărbătorile Crăciu nului. Pentru cei

mici şi mari, deopotrivă, sunt nişte zile de
mare aşteptare şi de mare fericire, când în-
vaţă cântece şi colinde frumoase.

“Iată, vin colindători”
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Elevii clasei pregătitoare, împreună cu
toţi cei prezenţi - părinţi, bunici, rude –,
au intrat în lumea satului bănăţean, pre-
zentată sub forma unei şezători, folosind
“graiul blând şi cumpătat, ca în dulşiele
Banat”. După ce au prezentat “obişeiuri”
din Banat, ca de exemplu umblatul “piţă-
răilor” prin sat, elevele Sarah Torz şi
Sarah Ţuţ au încântat urechile auditoriu-

lui cu vocile lor. Însă nici ceilalţi elevi ai
clasei pregătitoare nu au fost mai prejos,
interpretând colinde. Moş Crăciun şi-a
făcut apariţia, spre bucuria copiilor, ur-
mărind şi el programul prezentat de mi-
cuţi. Au urmat elevii de gimnaziu,
coordonaţi de dna prof. Miloranca Gol-
ban, prof. Ana Munteanu, prof. Mircea

Sturza şi dl. Sergiu Simionese. 
Colindele şi cântecele de Crăciun în
limba română şi engleză interpretate de
către grupul vocal au ajuns la sufletele
celor prezenţi. Ca de fiecare dată, elevele
Loredana Sur, Andreea Gothard, Maria
Corjescu şi Larisa Pârvan au reuşit să
strângă un ropot de aplauze.

Cu toţii şi-au exprimat bucuria şi au răs-
pândit spiritul şi frumuseţea sărbătorilor,
arătând oamenilor că în această perioadă
a anului trebuie să fie mai iubitori, mai 
voioşi, mai generoşi.

prof. înv. primar Liliana ANTAL
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Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. Immanuel Kant

Cultura nu este urmare a şcolii, ci a dorinţei de-o viaţă de a o dobândi. Albert Einstein

Încă nu s-a înţeles că doar prin distracţie, pasiune şi râs se obţine o adevărată creştere 
culturală. Dario Fo

Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Selma Ottiliana Lovisa
Lagerlof

Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa. Confucius

Cultura fiecărui popor astăzi e măsura fericirii şi singurătăţii lui.       Simion Bărnuţiu

Cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea şi de a spera. 
Octavian Paler

Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate privinţele. 
John Burroughs

Aforisme

Veşnicia s-a născut la sat

Munca unui om se
poate plăti. Caracterul,

cultura lui, nici gând. 

Lucian Blaga

Mihai Eminescu

Când facem un bine cuiva
dintr-o pornire într-adevăr
adâncă şi curată, nu numai că
nu aşteptăm recunoştinţă, dar
ne vine parcă să mulţumim noi
aceluia, că ne-a primit cu 
bucurie darul şi binele. 

Lucian Blaga 

Nivelul culturii generale a naţiei 
nu-l poate ridica nimeni cu umărul
- timpul şi munca umplu neajun-
surile.

Mihai Eminescu
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Sloieţî stau la streşîni spândzuraţ
Măi ascuţîţ ca ţurţurii dă săbii,
Iar după grinda roasă, în târnaţ,

Tac zgribulice vro trii-patru vrăbii.

Pogan o nins, îi jer şî lunecuş,
Buraga reşe ochii mi-i furnică,
Iar mânili ascunsă în mănuş

La fel ca gându trâmură dă frică.

Oi fi acasă oare, sau poace văndrăleşci
Ca să-ţ topeşci tăişu sloieţîlor dîn gânduri;
Cipeşce vântu neaua zdrobind-o în fereşci
Fulg lângă fulg pră mii şi mii dă rânduri...

Mi-s paşî grei dă gheaţă şî omăt,
Grea inima şe peptu-abe-l trăsaltă,
Încă măi greu mi-i drumu îndărăt,
Iar fruncea bolţî-i neagră şî înaltă.

Las urme-afunge în socacu nins,
Iar supt boconş amar scrâşneşce neaua;
Oh, şine-o şci câtâ năgejge-am strâns
Că pân-la urmă – o să-m aflu steaua.

Petru CHIRA

În dansul fulgilor ce cad,

Sclipind pe firele de ceaţă,

S-a rătăcit de dimineaţă

Un vânt de undeva nomad.

A rupt o ramură de brad,

Pulverizând scântei de gheaţă

În dansul fulgilor ce cad,

Sclipind pe firele de ceaţă.

Cu fiecare puls îmi scad

Câte-o fărâmă de viaţă,

Dar nu disper şi nu decad

Ieşind mereu la suprafaţă,

În dansul fulgilor ce cad.

Petru CHIRA

Dă iarnă

În dansul fulgilor ce cad
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Se aprind luminile în brad,
Azi s-a născut Hristos,

Iar fulgii albi din ceruri cad...
E-atâta de frumos!

În sat se-aud colindători
Şi clopotele bat,

Iar lacrime se scurg din nori
Pe tot ce-i sfânt în sat.

În goana clipelor ce tac,
Luminile apun.

La casa omului sărac
Nu vine Moş Crăşiun.

Prin geamul celor înstăriţi
Vezi brazii încărcaţi,
Dar pe copiii necăjiţi
Azi Moşul i-a uitat.

De ce la noi nu a venit?
Întreabă pe părinţi,

Iar ei le spun cu glasul stins:
Că nu aţi fost cuminţi!

Ghetuţele rămân pustii
În geamul îngheţat,

Străini de orice bucurii
Sub cerul înstelat.

Răsună glasuri îngereşti
Bordeiu-ntunecos.

Pe Dumnezeu îl preamăresc:
Azi s-a născut Hristos!

Petru CHIRA

Se aprind luminile în brad
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Crăciunul

C
răciunul sau Nașterea Domnului este o sărbătoare creștină celebrată la 25 de-

cembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în
fiecare an. Ea face parte din cele 12 sărbători domnești (praznice împărătești)

ale Bisericilor bizantine, a patra mare
sărbătoare după Paști, Rusalii și

Vinerea Mare. În anumite țări,
unde creștinii sunt majoritari,

Crăciunul e de asemenea sărbă-
toare legală, iar sărbătoarea se pre-

lungește în ziua următoare, 26
decembrie: a doua zi de Crăciun.

De la debutul seco lului al XX-lea,
Crăciunul devine și o sărbătoare
laică, celebrată atât de către creș-
tini cât și de către cei necreștini,
centrul de greutate al celebrării

deplasându-se de la participarea în
bise rică la rit spre aspectul fami lial

al schimbului de cadouri sau, pen-
tru copii, „darurilor de la Moș

Crăciun”.

Trei păstori se întâlniră
Trei păstori se întâlniră

Raza soarelui, floarea soarelui
Şi aşa se sfătuiră:

Haideţi fraţilor să mergem
Haideţi fraţilor să mergem

Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună
Şi să facem o cunună

Raza soarelui, floarea soarelui
S-ompletim cu voie bună.

Şi s-o ducem lui Cristos
Şi s-o ducem lui Cristos

Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fie de folos.

Trei păstori
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Crăciunul şi Anul Nou
la Giroc şi Chişoda

Î
n ziua de 24 decembrie, în Ajunul Crăciu-
nului, femeile au mult de lucru. Ele fac co-
laci de casă preparaţi cu olăţăl (o cocă din

apă, făină şi drojdie folosită pentru dospit) care
vor fi trimişi de pomană a doua zi. Tot acum se
făceau şi turtele cu urdă, un fel de tăieţei-gă-
luşte, presărate cu miez de seminţe de ludaie
(dovleac), îndulcit cu zahăr sau miere. Seara,
după ce s-a postit întreaga zi, se mai mă-
nâncă fasole bătută, tăiţei (şicove) cu
mac. Pe masa pe care se mânca era
aşezat un strat cu fân şi peste el o
faţă de masă ţesută din cânepă.
Înainte de a se aşeza la cină, un
colac numit „boii” era rupt în
două de către doi bărbaţi din
casă. Se credea că cel care are
partea mai mare va fi un bun
plugar în anul care urma.
După aceea se punea într-un
hârb din toate mâncărurile
gătite şi întreaga familie se
ducea în grajdul vitelor şi, imi-
tând sunetele acestora, le
dădea din bucatele aduse, ca să
fie sănătoase şi să se înmulţească
spornic în anul care va veni. Dacă 
s-au întors în casă, cineva mai bătrân
din familie, după ce se stingea lumina,
arunca pe jos o mulţime de nuci dintr-un ciur,
iar ceilalţi trebuia să le adune pe întuneric.
Celui care reuşea să adune cele mai multe nuci
îi va merge bine în tot anul următor.
În noaptea de Ajun, oamenii nu dormeau, ci aş-
teptau să le vină piţărăii cu Steaua. Aceştia erau
copii mai răsăriţi sau chiar tineri îmbrăcaţi în
stihare albe care interpretau o scenetă cu cei trei
Crai de la Răsărit: Baltazar, Gaşpar, Melchior
şi împăratul Irod. În încheiere se cânta „O, ce
veste minunată!”, iar piţărăii primeau din par-
tea gazdelor colaci, cârnaţi, nuci, mere, bani,
care se adunau de către o persoană care-i înso-
ţea, „iapa”, care zicea: „Daţi-i şi lu’ iapa noastră,
că-i mică şi proastă!”. După piţărăi mai veneau
la colindat şi alţii, oameni săraci şi ţigănime de
prin sat, continuând şi în ziua de Crăciun. Ei
aveau câte un clopoţel („zvon”) în mână, pe care
îl agitau în tactul cântării, care cântare începea
cu „Scoală, gazdo, nu dormi” şi era însoţită, de
obicei, după fiecare vers, de „Domnului,
Doamne”. Tot în această noapte de Ajun se
adunau la unele case grupuri de bărbaţi care
jucau cărţi până dimineaţa.
Seara de Ajun era aşteptată de copiii mici cu

emoţii, pentru că atunci venea Moş Crăciun.
Acesta era un bărbat deghizat, cu barbă şi mus-
tăţi, ca să nu fie recunoscut, şi aducea celor mici
un brad („pomul”) împodobit în secret, de către
părinţi, cu globuri, bomboane-salon, mere, scă-
părători. În trecut, în loc de brazi se împodo-
beau crengi de „porâmb” (arbust sălbatic crescut

pe marginea drumurilor). Copiii îi spun
„Moşului” poezii, după care acesta

scotea dintr-un sac darurile pregă-
tite. Azi, copiii mai mari împodo-

besc bradul împreună cu
părinţii.
În prima zi de Crăciun se îm-
părţeau de pomana celor
morţi, la vecini şi rude, co-
laci, lumânări, nuci şi câr-
naţi, după ce erau tămâiate
de femeia din casă. La prân-
zul de Crăciun, primul fel de

mâncare era „borândăul”, o
mămăligă subţire preparată din

făină de porumb şi zeamă, în care
s-au fiert cârnaţi şi coaste de porc,

iar pe deasupra se adaugă prăjeală. Un
colac mai mare, numit „Crăciun”, era pus

într-un coş sau într-un ciur cu fân, împreună cu
nuci, cârnaţi, lumânări, porumb şi se începea în
ziua de Anul Nou. După amiază, în fiecare din-
tre cele trei zile de Crăciun, se organiza horă la
Căminul Cultural, iar în a doua zi, seara, se
ţinea balul.
Anul Nou era prăznuit în familie, cu un anumit
fast. La masa se prânz se începea colacul numit
„Crăciun”, pregătit încă dinainte de sărbătoa-
rea Naşterii Domnului. Se mânca zeamă
(ciorbă) de carne de porc, iar ca prăjitură – „pă-
turată” (o plăcintă fără umplutură) în care se
puneau monede. Cel care găsea mai multe mo-
nede în bucata lui era mai bogat în acel an. De
menţionat că în ajunul Anului Nou, ca şi în aju-
nul Crăciunului şi al Bobotezei, toată noaptea
lampa era aprinsă în casă.
Anul Nou aduce şi el colindători, care vin di-
mineaţa cu „capra”, un obicei tradiţional. Un
ins (în majoritatea cazurilor un ţigan) cântă la
vioară, iar un altul, acoperit cu o pătură, mânu-
ieşte un cap de capră din lemn, bătând ritmic
din fălci şi executând mişcări comice.
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A
nul Nou este ziua care

marchează începerea
următorului an calen-

daristic. Stabilirea religioasă a
datei de 1 ianuarie ca început de an

a avut loc pentru prima dată în
1691, de către Papa Ino cențiu al
XII-lea. Înainte de această dată,
Crăciu nul avea rolul începutului
de an nou. În liturghia romano-

catolică 1 ianuarie reprezintă o oc-
tavă de la Crăciun; astfel, această zi

este dedicată Fecioarei Maria. În același timp, în a opta zi de la naștere
sunt amintite în Evanghelie (Luca 2,21) tăierea împrejur și botezul,

potrivit religiei iudaice, a pruncului Iisus — la fel și în bisericile
evanghelice. În biserica ortodoxă, la 1 ia nua rie este și ziua Sfântului

Vasile, episcop de Cezareea Cappadociei.
În epoca contemporană, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 31

decembrie spre 1 ianuarie — noaptea de Revelion (din limba franceză:
Réveillon, ceea ce înseamnă aproximativ „trezire”, aici cu sensul de ospăț
la miezul nopții) — cu petarde și artificii; rudelor, prietenilor și cunoș tin-

țelor li se fac urări de noroc și sănătate și se urează „La mulți ani!”.

Anul Nou

Vine capra de la munte
Cu steluţă albă-n frunte

Are-n coarne ramuri multe
Şi mai mari, şi mai mărunte!

Pe munte ca florile
Pasc ciobanii caprele.

Bine-i şade caprei mele
Cu hurmuz şi cu mărgele
Frumoasă-i căpriţa mea

Cu covor şi cu basma

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa
A trecut cerbul Carpaţii

Ca să joace la toţi fraţii
Cu covor împiestriţat
Cu luceferi înstelat.

Pe câmpul cu floricele
Pe ape cu pietricele
Din copite scânteia
Cărările deschidea

Lumea-ntreagă bucura
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa.

Cu covor şi cu basma
Pentru anul care vine

S-auzim numai de bine
La anul şi la mulţi ani!

Capra
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